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RESUMO 

ZARZANA, E. C. Crotoxina: uma nova abordagem na inflamação de origem alérgica em 

ratos. 2011. 89 f. Tese (Doutorado em Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

A crotoxina (CTX) é a principal toxina do veneno de serpentes Crotalus durissus terrificus, 

representando aproximadamente 65% do conteúdo protéico do veneno bruto. A CTX é 

caracterizada como β-neurotoxina com ação principalmente pré-sináptica, inibindo a liberação 

de acetilcolina nas junções neuro-musculares. No entanto, vários dados de literatura têm 

mostrado que, adicionalmente à atividade neurotóxica, a CTX apresenta efeitos 

imunomodulatórios antiinflamatório, analgésico e anti-tumoral. Apesar destes dados, não foi 

ainda determinada a ação desta toxina sobre modelos experimentais de alergia, como por 

exemplo, a inflamação alérgica pulmonar. Este trabalho teve por objetivo investigar o 

possível efeito inibitório da CTX sobre a gênese e o desenvolvimento de resposta inflamatória 

pulmonar induzida em ratos pela sensibilização com Ovalbumina (OVA), bem como a sua 

possível interferência na alergia já estabelecida. A administração subcutânea de CTX (18 

μg/rato), 2 horas antes da broncoprovocação, produziu: 1 – diminuição do número total de 

células recuperadas do lavado broncoalvolar, decorrente da redução no número de 

macrófagos, linfócitos, neutrófilos e eosinófilos; 2- diminuição da atividade enzimática de 

mieloperoxidase em amostras de homogenato do pulmão; 3– redução da desgranulação dos 

mastócitos em brônquios intrapulmonares, efeitos estes que foram revertidos pelo pré-

tratamento com BOC-2, um antagonista de receptores ALX; 4 – diminuição do numero de 

linfócitos e monócitos na circulação periférica; 5 – redução no número total de leucócitos 

recuperados da medula óssea; 6 – aumento da expressão do complexo CD11/CD18 por 

leucócitos recuperados do lavado broncoalveolar e 7 - diminuição da força de contração de 

segmentos da traquéia, em resposta anafilática “in vitro”. Por outro lado, em animais 

sensibilizados e broncoprovocados por OVA, a CTX não interferiu com o aumento da 

permeabilidade vascular pulmonar, com as alterações histopatológicas do tecido pulmonar e 

com a produção de IgE. Analisamos, ainda neste trabalho, os efeitos da CTX administrada 2 

horas antes da imunização primária, do reforço e/ou desafio. Neste esquema de tratamento, a 

toxina promoveu diminuição da produção de IgE e da força de contração de segmentos da 

traquéia, mas não interferiu com a secreção de IL4 e IL-6 de animais sensibilizados e 

broncoprovocados com OVA. Em conjunto, os resultados sugerem que a CTX interfere com a 

inflamação pulmonar acarretada pela sensibilização e desafio por OVA, modulando 



mecanismos indutores e efetores da resposta alérgica. Estes resultados podem vir a contribuir 

para o melhor conhecimento da ação da toxina e no futuro, sobre os mecanismos endógenos 

da imunorregulação de inflamações alérgicas. 

Palavras-chave: Crotoxina. Inflamação Alérgica Pulmonar. Antiinflamatório. Ovalbumina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

ZARZANA, E. C. Crotoxin: a new approach for the modulation of lung allergic 

inflammation in rats. 2011. 89 p. Ph. D. Thesis (Pharmacology) - Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

Crotoxin (CTX) is the main toxin of the venom of South American rattlesnake Crotalus 

durissus terrificus, corresponding to 65% of the protein content of the crude venom. CTX is a 

β-neurotoxin that displays mainly pre-synaptic action, inhibiting the release of acetylcholine 

in the neuromuscular junctions. However, some experimental and clinical data have shown 

that, in addition to the neurotoxic activity, CTX displays immunomodulatory, 

antiinflammatory, analgesic and anti-tumoral properties. Despite these observations, the 

possible inhibitory action of this toxin in experimental models of allergy, such as lung allergic 

inflammation, was not determined yet. Therefore, this study aims to investigate the inhibitory 

effect of CTX on the genesis and development of lung inflammation induced in rats by 

sensitization with Ovalbumin (OVA). Subcutaneous administration of CTX (18 g/rat), 2 

hours before bronchial provocation: 1 - decreases of total cell number harvested from the 

bronchoalveolar fluid, due to reduction in the amount of macrophages, lymphocytes, 

neutrophils and eosinophils; 2 – reduce myeloperoxidase activity in lung homogenate 

samples; 3 – decreases bronchial mastocyte degranulation. These effects were blocked by 

previous treatment with BOC-2 , an antagonist of ALX receptors; 4 - decreases the number of 

lymphocytes and monocytes in peripheral circulation; 5 - decreases the total number of 

leukocytes recovered from bone marrow; 6 – increases the expression of CD11/CD18 

complex in leukocytes recovered from bronchoalveolar fluid; and 7 – decreases the strength 

of contraction of tracheal segments in anaphylactic response "in vitro". Incontrast, in animals 

sensitized and challenged with OVA, CTX did not inhibit the increase in pulmonary vascular 

permeability or the production of IgE caused by OVA. We also analyzed the effects of CTX 

administered 2 hours before primary immunization, booster and / or challenge with OVA. In 

this scheme of treatment, the toxin decreased the production of IgE and the strength of 

contraction of trachea segments. Together, these results suggest that CTX inhibits lung 

inflammation induced by sensitization and challenge with OVA, interfering with the initiators 

and effectors mechanisms of allergic inflammation.  



These results could contribute to the better understanding of toxin action and in the future, of 

the endogenous mechanisms involved in immunoregulation of allergic response.  

Keywords: Crotoxin. Allergic lung Inflammation. Inflammatory. Ovalbumin. 
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

A crotoxina (CTX) é o principal componente tóxico do veneno de serpentes Crotalus 

durissus terrificus (Cdt, cascavel), contribuindo com cerca de 80% da letalidade induzida pelo 

veneno total. Esta toxina é uma -neurotoxina formada por dois componentes não 

covalentemente ligados: (a) a crotapotina (subunidade A, componente A; CA), de 

característica ácida, não tóxica e não hemolítica; e (b) uma fosfolipase A2 (FLA2) básica 

(subunidade B, componente B ou; CB) com atividade tóxica (HENDON e FRAENKEL-

CONRAT, 1971; BON; BOUCHIER; CHOUMET, 1989). Dentre as principais atividades da 

crotoxina, destacam-se a neurotoxicidade (BRAZIL, 1966; BREITHAUPT, 1976), 

miotoxicidade (BREITHAUPT, 1976), nefrotoxicidade (HADLER e BRAZIL, 1966; 

AMORA; SOUSA; MARTINS, 2006); e cardiotoxicidade (SANTOS; SOUZA; FREIRE-

MAIA, 1990; HERNANDEZ; SCANNONE; FINOL, 2007). Contudo, vários estudos têm 

demonstrado que adicionalmente a estas atividades, a CTX apresenta efeito 

imunomodulatório (CARDOSO e MOTA, 1997), anti-inflamatório (SAMPAIO; BRIGATTE; 

SOUSA-E-SILVA, 2003; SAMPAIO; ALBA-LOUREIRO; BRIGATTE, 2006b; SAMPAIO; 

SANTOS; COSTA, 2006a), antimicrobiano (SAMPAIO; HYSLOP; FONTES, 2010), 

antitumoral (CORIN; VISKATIS; VIDAL, 1993; RUDD; VISKATIS; VIDAL, 1994; 

DONATO; MARTIN; PEREZ, 1996) e antinociceptivo (ZHANG; HAN; CHEN, 2006; 

NOGUEIRA-NETO; AMORIM; BRIGATTE, 2008; ZHU; WU; ZHOU, 2008). Algumas 

destas atividades são também relatadas para o veneno bruto da cascavel. 

1.1 Veneno de serpentes Crotalus durissus terrificus e crotoxina 

As serpentes do gênero Crotalus distribuem-se de maneira irregular pelo País. São 

conhecidas popularmente como cascavel, maracambóia e boicininga, sendo responsáveis por 

aproximadamente 9% dos acidentes ofídicos que ocorrem no Brasil. Apresentam cauda com 

chocalho (guizo) e coloração marrom-amarelada. Habitam os campos abertos, regiões secas e 

pedregosas e os pastos, exceto a zona litorânea. Chegam a atingir, na fase adulta 1,6 m de 

comprimento (BUTANTAN, 2001). 
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O veneno da Crotalus durissus terrificus (Cdt) induz efeitos miotóxico, neurotóxico e 

anticoagulante. Segundo a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) (2001), os acidentes por 

essas serpentes podem ser muito graves, levando à morte, caso não sejam utilizadas 

abordagens terapêuticas adequadas. O principal tratamento é a soroterapia (antiveneno) 

(FUNASA, 2001). O efeito neurotóxico resulta do bloqueio neuro-muscular, por ação 

principalmente pré-sinaptica, inibindo a liberação de acetilcolina (SAMPAIO et al., 2010). A 

atividade miotóxica, produz lesões no tecido muscular esquelético, levando à liberação de 

mioglobina para o sangue e mioglobinúria. Observam-se dores musculares generalizadas 

(TOKARNIA e PEIXOTO, 2006). O veneno apresenta ainda atividade anti-coagulante, 

decorrente do consumo de fibrinogênio (ETTINGER e FELDMAN, 1997).  

O diagnóstico clínico do envenenamento por serpentes Cdt baseia-se, principalmente, na 

observação de manifestações sistêmicas decorrentes da atividade neurotóxica do veneno. Os 

sintomas do envenenamento caracterizam-se pelo aparecimento do chamado“fácies 

miastênico” ou “fácies neurotóxico”, onde se observam ptose palpebral, diplopia, 

olftalmoplegia, com dificuldade de acomodação visual, flacidez da musculatura facial e 

paralisia dos nervos cranianos. Além disso, os pacientes relatam dores musculares 

generalizadas, urina escurecida, refletindo a eliminação de mioglobina, com manifestações 

Figura 1 - Crotalus durissus terrificus  
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evidentes de rabdomiólise, decorrente da atividade miotóxica do veneno (ROSENFELD, 

1971; AZEVEDO-MARQUES, 1990). As causas mais importantes da morte são a 

insuficiência respiratória aguda e o choque (TOKARNIA e PEIXOTO, 2006). A mortalidade 

nos casos não tratados chega a 72% e, nos casos tratados, a 12% (FUNASA, 2001). 

O veneno das serpentes Cdt é composto por uma mistura complexa de toxinas 

biologicamente ativas; dentre elas estão a crotoxina (CTX), crotamina, convulxina e giroxina. 

Destaca-se ainda, uma enzima tipo trombina, responsável pelos distúrbios da coagulação 

sanguínea (RAW; ROCHA; ESTEVES, 1986). Têm sido sugerido que a giroxina e a enzima 

tipo trombina sejam o mesmo componente, uma vez que ambas apresentam as mesmas 

características bioquímicas e biológicas (ALEXANDER; GROTHUSEN; ZEPEDA, 1988).  

A CTX foi inicialmente isolada por Slotta e Fraenkel-Conrat (1938) e caracterizada 

como uma β-neurotoxina com ação principalmente pré-sináptica, inibindo a liberação de 

acetilcolina nas junções neuro-musculares (BON et al., 1989). Possui massa molecular em 

torno de 24-26 kDa, ponto isoelétrico de 4,7 e representa cerca de 65% do conteúdo protéico 

do veneno bruto. (BRAZIL, 1972; GOPALAKRISHNAKONE e HAWGOOD, 1984). 

Como mencionado, a CTX é um heterodímero formado por um polipeptídio ácido, não 

tóxico e não enzimático denominado crotapotina (CA) e por uma subunidade básica, 

responsável pela atividade tóxica e com atividade fosfolipásica (CB) (SLOTTA e 

FRAENKEL-CONRAT, 1938; BON et al., 1989). Ambas as subunidades são importantes 

para a atividade da CTX. Para que haja ação, a CTX precisa dissociar-se, liberando a 

subunidade CB, a qual se liga ao sítio alvo na membrana celular (BON et al., 1988). Neste 

complexo, a CA age como uma molécula carreadora, norteando CB ao seu sítio alvo e 

prevenindo a ocorrência de ligações inespecíficas; ademais, Délot e Bom (DELOT e BON, 

1993) sugeriram que CA participa do processo de ligação de CB com seu respectivo receptor. 

No entanto, somente a ligação irreversível de CB à membrana das terminações nervosas 

permite a dissociação da subunidade CA.  

Rangel-Santos et al. (2004a), estudando a atividade tóxica da CTX ou da fração CB 

isolada de venenos das subespécies C.d. terrificus, C.d. cascavella ou C.d. collilineatus, 

observaram que as frações CB apresentam menor atividade neurotóxica e miotóxica, quando 

comparadas ao complexo crotoxina correspondente. Estes resultados reforçam os dados 

anteriores, indicando que a associação das subunidades é necessária para que haja atividade. 



 _____________________________________________________________Revisão de Literatura 9 

 

1.2 Efeito antiinflamatório e imunomodulatório da crotoxina e do veneno 

de serpentes Crotalus durissus terrificus 

Vários dados de literatura têm mostrado que, adicionalmente as atividades 

fosfolipásicas, neurotóxica e miotóxica, tanto o veneno crotálico como a CTX e suas 

subunidades apresentam efeitos imunomodulatórios, anti-inflamatórios e analgésicos. 

(LANDUCCI; ANTUNES; DONATO, 1995; CARDOSO e MOTA, 1997; LANDUCCI; 

TOYAMA; MARANGONI, 2000; SAMPAIO; SOUSA-E-SILVA; BORELLI, 2001; 

SAMPAIO et al., 2003; SAMPAIO et al., 2006b; SAMPAIO et al., 2006a; NUNES; 

SAMPAIO; SANTORO, 2007; ZHANG; MURPHY; AGRAWAL, 2007; NOGUEIRA-

NETO et al., 2008; ZHU et al., 2008). 

O soro anti-veneno é o principal tratamento utilizado para reverter os efeitos decorrentes 

do envenenamento pela Cdt. No entanto, este soro, quando comparado, por exemplo, ao soro 

anti-veneno botrópico, apresenta menor título de anticorpos específicos (ROLIM-ROSA; 

VIERA; SILLES-VILLARROEL, 1980-1981; RAW et al., 1986). Estes dados sugerem que o 

veneno crotálico não é um bom imunógeno (SOERENSEN, 1990; SANO-MARTINS; 

TOMY; CAMPOLINA, 2001; CUPO; DE AZEVEDO-MARQUES; HERING, 2003) ou 

então, que este veneno apresenta atividade imunomodulatória, dificultando a produção do 

soro anti-veneno. Neste contexto, dados de literatura têm mostrado que o veneno da Cdt e a 

CTX apresentam papel supressor sobre a resposta imune humoral, constatado a partir do 

decréscimo significativo nos níveis de anticorpos anti–ovalbumina ou albumina sérica 

humana em animais tratados com o veneno ou toxina (CARDOSO e MOTA, 1997; 

ZAMBELLI; SAMPAIO; SUDO-HAYASHI, 2008). O efeito inibitório da crotoxina sobre a 

resposta humoral induzida pela imunização com albumina sérica humana, é também 

observado quando a toxina é administrada após o inicio da resposta imune inata 

(FAVORETTO; RICARDI; SILVA, 2011). Os mesmos autores, sugeriram que a CTX 

modula a fase indutora da resposta imune adaptativa, atuando diretamente nas células 

envolvidas com a apresentação de antígenos para os linfócitos T e por conseqüência, na 

geração da imunidade celular e humoral protetora. Esse efeito, multimediado, resulta em 

imunomodulação, observada com a geração de células T reguladoras (Treg) (FAVORETTO 

et al., 2011). Ainda, tem sido mostrado efeito inibitório do veneno de cascavel sobre a 

produção de anticorpos anti-hemácias de carneiro, uma vez que camundongos tratados com 
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este veneno e imunizados com hemácias de carneiro desenvolvem títulos anti-hemácias 

inferiores aos de animais controles (SANTOS; D'IMPÉRIO-LIMA; DIAS DA SILVA, 1986).  

Estudo experimentais tem também demosntrado que a crotoxina inibe a proliferação de 

células esplênicas induzida por concanavalina A (Com-A) (CARDOSO; LOPES-FERREIRA; 

FAQUIM-MAURO, 2001; RANGEL-SANTOS; DOS-SANTOS; LOPES-FERREIRA, 

2004b; RANGEL-SANTOS et al., 2004a). O efeito inibitório sobre a proliferação de 

linfócitos tem sido atribuído ao componente CA do complexo crotoxina, e mediado pelo 

aumento da produção de prostaglandina E2 por macrófagos estimulados por esta fração 

(GARCIA; TOYAMA; CASTRO, 2003). Foi também observado que o componente CA inibe 

a proliferação de linfócitos obtidos de ratos com neurite autoimune experimental (CASTRO; 

FARIAS; PROENCA, 2007). 

Cardoso et al. (2001), após tratarem camundongos com a CTX, observaram diminuição 

do número de leucócitos circulantes, da secreção de interleucina (IL) 10 e de IL-6 e aumento 

dos níveis plasmáticos de glicocorticóides, sugerindo que a CTX é capaz de regular 

negativamente a resposta Th2. Corroborando estes dados, Zambelli et al. (2008) evidenciaram 

que a CTX, além de diminuir o número de linfócitos na circulação sangüínea, promove queda 

no número destas células na circulação linfática e aumento de linfócitos B e T nos linfonodos 

de ratos. Estas alterações são dependentes do componente CB (fosfolipase A2) da crotoxina. 

Esta alteração no número de leucócitos circulantes parece ser decorrente de alterações na 

interação leucócito-endotélio da microcirculação sangüínea a nas vênulas do endotélio alto 

dos linfonodos (ZAMBELLI et al., 2008). Esses efeitos sobre o número de leucócitos 

circulantes são decorrentes, pelo menos em parte, de alterações na expressão de moléculas de 

adesão, uma vez que a toxina aumenta a expressão de LFA-1 em linfócitos. 

Adicionalmente aos efeitos sobre linfócito, tem sido demonstrado que a CTX inibe 

algumas atividades funcionais de macrófagos, como a capacidade de espraiamento e de 

fagocitose (SAMPAIO et al., 2003; SAMPAIO; RANGEL-SANTOS; PERES, 2005). Esta 

atividade inibitória da toxina é mediada por alterações dos mecanismos de sinalização 

intracelular envolvidas no processo de fagocitose e envolvem aumento nos níveis 

citoplasmáticos de F-actina, acarretando reorganização inadequada dos filamentos de actina, 

além da inibição da atividade das GTPases (SAMPAIO et al., 2006a). Vários destes estudos 

têm sugerido que o componente FLA2, mas não a crotapotina, é o responsável pelos efeitos da 
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CTX sobre linfócitos (ZAMBELLI et al., 2008) e macrófagos (SAMPAIO et al., 2003; 

SAMPAIO et al., 2006b).  

O efeito inibitório da crotoxina sobre macrófagos e linfócitos é mediado por 

eicosanóides derivados da via das lipoxigenases (SAMPAIO et al., 2006b; ZAMBELLI et al., 

2008), indicando que a atividade fosfolipásica pode ser importante para este efeito. Estudos 

recentes realizados pelo nosso grupo, demonstram ainda, que a diminuição do numero de 

leucócitos circulantes induzida pela crotoxina é mediada pela lipoxina A4, uma vez que a 

utilização de antagonista de receptores esta lipoxina, reverte o efeito da crotoxina sobre estas 

células (FAROM, 2009). O envolvimento deste mediador lipídico no efeito da toxina é 

também corroborado por dados mostrando que macrófagos incubados com a crotoxina 

liberam lipoxina A4 (SAMPAIO et al., 2006b).  

Várias evidencias experimentais tem mostrado, ainda, que a crotoxina interfere com a 

resposta inflamatória. Nunes et al. (2010) mostraram que esta toxina induz efeito anti-

edematogenico de longa duração, além de interferir com o componente celular da resposta 

inflamatória induzida por carragenina em camundongos. Este efeito é também mediado por 

receptores para lipoxina A4. Foi observado também que componente CA do complexo 

crotoxina modula negativamente a resposta inflamatória, sendo capaz de inibir o edema de 

pata de ratos induzido por carragenina ou FLA2 de venenos animais (LANDUCCI et al., 

1995; LANDUCCI et al., 2000; CECCHINI; SOARES; CECCHINI, 2004). 

Apesar dos dados de literatura indicarem efeito modulador da CTX sobre o componente 

vascular e celular das respostas inflamatória e imune, não foi ainda determinada a sua ação 

sobre inflamações de origem alérgicas. 

1.3 Inflamação Pulmonar Alérgica Experimental 

A prevalência de doenças alérgicas tem aumentado significativamente nos últimos anos, 

e diversos fatores são apontados como causadores deste fato, dentre eles, o aumento da 

exposição a alérgenos intra-domiciliares (pela maior permanência dentro das moradias), 

exposição a agentes poluentes, contato com novos produtos químicos e o menor estímulo do 

sistema imune em decorrência da utilização de agentes antimicrobianos na defesa contra 

infecções (BUCKLEY, 1988; WICKENS; PEARCE; CRANE, 1999). 
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Diante do exposto, sugere-se que o desencadeamento das crises de reações alérgicas, 

como por exemplo, a asma, após o contato com ácaros, polens, fungos, pêlos de animais, entre 

outros antígenos, esteja relacionado à existência de anticorpos para estas substâncias 

(VOORHORST e SPIEKSMA, 1967; POLLART; CHAPMAN; PLATTS-MILLS, 1987; 

POLLART; MULLINS; VAILES, 1991). Não obstante, outros aspectos podem contribuir 

para desenvolvimento da asma, tais como a fumaça, o ar poluído e infecções virais (SLY, 

2011). 

As doenças alérgicas estão relacionadas a presença de imunoglobulina E (IgE) 

(ISHIZAKA; ISHIZAKA; HORNBROOK, 1966; BENNICH; ISHIZAKA; JOHANSSON, 

1968; BUSSE; CORREN; LANIER, 2001; HODDESON; PRATT; HARVEY, 2010). 

Spalding et al. (2000) analisaram o nível sérico de imunoglobulina (Ig) E em indivíduos 

sadios, não atópicos e em pacientes atópicos, com manifestações respiratórias. Os autores 

observaram que os valores médios de IgE total nos pacientes atópicos, são significantemente 

maiores que aqueles observados entre indivíduos não atópicos. De fato, indivíduos que 

possuem propensão para sintetizar quantidades elevadas de imunoglobulinas são 

particularmente susceptíveis às alergias e a asma. Neste sentido, as imunoglobulinas, ou 

anticorpos mais diretamente associados à asma são a IgE e a IgG (TURNER e KINET, 1999; 

HOLGATE, 2004). 

Devido a sua importância e complexidade, a asma tem sido amplamente estudada nas 

últimas décadas. Inúmeras questões relacionadas à fisiopatologia da doença ainda não foram 

respondidas, e modelos experimentais eficazes para testes pré-clínicos de novas terapias não 

estão ainda, bem estabelecidos. Os modelos animais têm sido utilizados por mais de 100 anos 

para elucidar a fisiopatologia de doenças humanas e para avaliar novos alvos terapêuticos. Em 

relação à asma, desde o início da década de 1990, foram estabelecidos modelos em 

camundongos para estudar aspectos específicos da doença, permitindo realizar estudos em 

animais isogênicos, com os sistemas imune e respiratório intactos. Modelos animais 

representam o único método disponível para estudar alguns processos in vivo da doença, já 

que aspectos éticos não permitem realizar alguns procedimentos invasivos em seres humanos 

(NIALS e UDDIN, 2008). 

Muitas características fisiopatológicas da asma de origem atópica foram descobertas em 

espécies animais, entre elas, camundongos, ratos, ovelhas, gatos, cachorros e cavalos 

(WEGMANN e HAUBER, 2009). Destaca-se a importância dos modelos animais na 



 _____________________________________________________________Revisão de Literatura 13 

 

descoberta do papel da resposta imune T helper (Th), do tipo 2 e na disponibilização de 

modelos pré-clínicos para testes de novas terapias em potencial (TAUBE; DAKHAMA; 

GELFAND, 2004). No entanto, algumas terapias, que mostraram efeito benéfico nesses 

modelos, acabaram demonstrando pouca eficácia em pesquisas clínicas em humanos com 

asma. Assim, a extrapolação dos resultados de estudos em animais para seres humanos 

depende de alguns fatores limitantes, os quais têm sido discutidos pela comunidade científica 

nos últimos anos (ZOSKY e SLY, 2007). O modelo animal ideal deve reproduzir os principais 

aspectos da asma, incluindo sensibilização ao antígeno, mediada por IgE, broncoconstrição 

aguda, aumento da resistência de vias aéreas, produção de citocinas, linfócitos Th2 e 

eosinofilia, entre outros (EPSTEIN, 2004). 

Infelizmente, ainda não foi possível desenvolver esse modelo ideal, pois os inúmeros 

modelos descritos e utilizados apresentam ainda, limitações. Entretanto, a utilização de 

animais nas pesquisas em asma é essencial para melhor entender os mecanismos da doença e 

possibilitar o teste de novos fármacos com potencial terapêutico. 

Apesar das inúmeras considerações que devem ser feitas antes da escolha do modelo 

animal, o número de espécies para estudos em asma é vasto. Embora nenhuma espécie animal 

reproduza as características completas da asma em humanos, existem algumas nas quais 

certos aspectos são mais similares (KEIR e PAGE, 2008; BATES; RINCON; IRVIN, 2009). 

Roedores com resposta pulmonar alérgica aguda tem sido o modelo mais amplamente 

utilizado para elucidar mecanismos de doença e avaliar a eficácia pré-clinica de novos 

fármacos, já que são mais fáceis de manusear e tem, ainda, a vantagem do custo baixo, 

quando comparados a animais de maior porte (CAROFINO e FULKERSON, 2005; 

KUCHAREWICZ; BODZENTA-LUKASZYK; BUCZKO, 2008). 

Além da preocupação com a escolha dos animais utilizados, o tipo de alérgeno e o 

protocolo de indução de alergia em roedores, devem ser criteriosamente considerados. Os 

roedores não desenvolvem resposta alérgica espontaneamente. Por isso, é necessário que se 

induza uma resposta alérgica “artificial” nas vias aéreas, para reproduzir a inflamação alérgica 

pulmonar (NIALS e UDDIN, 2008). Vários roedores são facilmente sensibilizados por um 

grande número de antígenos que normalmente não estão expostos no ambiente, incluindo a 

ovalbumina (OVA), que é o agente mais utilizado, e alguns outros alérgenos humanos, como 

o ácaro da poeira e fungos.  
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A OVA é o antígeno mais popular na pesquisa de asma em roedores, por se tratar de 

uma substância disponível comercialmente, de fácil manipulação e com a qual o animal de 

laboratório não tem contato ambiental. A OVA é a principal proteína encontrada na clara do 

ovo (cerca de 60% do conteúdo proteico), fazendo parte da superfamília das serpinas. É uma 

proteína muito utilizada em pesquisa, particularmente em imunologia (ANKIER, 1969; 

JOHNSON; WILEY; FATTOUH, 2004). 

1.4 Asma 

Em 1997, o National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI), em seu “NHLBI 1997 

Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma”, definiu a asma como uma doença 

inflamatória crônica pulmonar, geralmente acompanhada de sinais clínicos que se somam ao 

broncoespasmo. Indivíduos sensibilizados, quando expostos ao alérgeno desenvolvem 

obstrução das vias aéreas, com conseqüente redução do seu calibre. Nestas condições, pode-se 

constatar redução na ventilação pulmonar. À luz da interdisciplinaridade dos estudos 

existentes sobre asma, admite-se que esta patologia se caracterize por alteração da função das 

vias aéreas em três aspectos: 1) obstrução (limitação do fluxo aéreo), em geral reversível total 

ou parcialmente, espontaneamente ou com tratamento, 2) inflamação e 3) aumento da 

reatividade a diversos estímulos (HOLGATE, 2004).  

A asma, do ponto de vista epidemiológico, representa uma das desordens inflamatórias 

crônicas de maior incidência no mundo contemporâneo, revelando sua importância nas 

estatísticas de mortalidade e morbidade (CARLSEN, 1998; KELLER e LOWENSTEIN, 

2002). Estudos indicam aumento da incidência e da prevalência da asma em países 

industrializados, assumindo desta forma, proporções alarmantes. De fato, existem cerca de 

300 milhões de pessoas em todo mundo acometidas pela asma (MASOLI; FABIAN; HOLT, 

2004). Nesse sentido, é interessante mencionar que o custo do seu tratamento é substancial, 

estimando-se gastos anuais da ordem de US$ 6 bilhões nos Estados Unidos da América, US$ 

3 bilhões na Alemanha e US$ 1,6 bilhões na Inglaterra (MOFFATT e COOKSON, 1999). O 

custo sócio-econômico da asma supere o custo combinado de infecções como a tuberculose e 

a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), rendendo à indústria farmacêutica um 

lucro da ordem de US$ 5,5 bilhões/ano. No Brasil, os estudos epidemiológicos referentes a 

asma são poucos, sendo desconhecida a verdadeira dimensão da doença nas diferentes regiões 

do país. No entanto, alguns dados revelam que a taxa de mortalidade cresceu 6,8% em 
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crianças e adultos jovens asmáticos, nas décadas de 70 e 90 (CHATKIN; BARRETO; 

FONSECA, 1999). Salto Júnior et al. (2002) realizaram um estudo em São Paulo e mostraram 

que em indivíduos de 5 a 34 anos foi também observada taxa elevada de mortalidade no 

mesmo período (0,2% a 0,4%). Atualmente ocorrem cerca de 350.000 internações por asma 

no Brasil, constituindo-se a quarta (2,3% do total) causa de hospitalização pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS). Em 1996, os custos do SUS com internação por asma, foram de 76 milhões 

de reais, 2,8% do gasto total anual e o terceiro maior valor gasto com uma doença. Um estudo 

multicêntrico (Internacional Study of Asthma and Allergies in Childhood- ISAAC) realizado 

em 56 países, mostrou uma variabilidade de asma ativa entre 1,6% a 36,8%. O Brasil sustenta 

a oitava posição, com prevalência de 20%. 

A resposta inflamatória é um fenômeno importante na asma e continua sendo o alvo 

primário para o tratamento. Os corticóides inalatórios são o tratamento de escolha para o 

controle da asma (BARNES; PEDERSEN; BUSSE, 1998). O uso regular dos corticóides 

inalatórios diminui, a longo prazo, a inflamação dos brônquios, melhorando o fluxo de ar nas 

vias respiratórias, favorecendo a ação dos broncodilatadores (medicamento de alívio). Alguns 

estudos indicam que as abordagens terapêuticas atualmente empregadas na clínica são 

eficazes em controlar os sintomas (O'BYRNE, 2011). No entanto, muitos trabalhos relatam 

que essas abordagens não são eficientes no controle da progressão da doença. Em decorrência 

dos diferentes fenótipos e variáveis inflamatória e genética, as abordagens terapêuticas devem 

ser cada vez mais individualizadas, respeitando os diferenças existentes. Neste sentido, o 

desenvolvimento de medicamentos mais eficazes no combate das causas e não apenas dos 

sintomas é necessário para tentar controlar o agravamento desta doença (BATEMAN; HURD; 

BARNES, 2008; CAMARGO; RACHELEFSKY; SCHATZ, 2009). 

Entre os múltiplos e complexos aspectos da asma, podem-se distinguir 2 fases de 

resposta asmática: uma precoce e outra tardia. As crises asmáticas começam com espasmo 

bronquial, observado meia hora após contato com o estimulo desencadeante, e que dura de 

duas a quatro horas; esta é a fase chamada precoce e decorre de uma resposta deflagrada a 

partir da desgranulação de mastócitos, com conseqüente liberação de seus mediadores. De 

forma geral, observa-se também uma fase tardia, que se desenvolve de seis a oito horas 

depois. Na fase crônica, há predomínio da inflamação sobre o espasmo bronquial 

(LEMANSKE, 2000). Ademais, é nesta fase que se observa o desencadeamento da hiper-

reatividade brônquica, caracterizada pelo aumento da já exacerbada contração da musculatura 

lisa das vias aéreas, frente a estímulos que podem ou não, estar associados ao agente 
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sensibilizante. Existe uma grande variedade de agentes irritantes como, por exemplo, ar frio, 

fármacos, poluentes atmosféricos, entre outros (SCHMIDT e RABE, 2000). Neste contexto, 

admite-se que o aumento da reatividade das vias aéreas, observada na fase tardia da asma, 

decorra dos efeitos tóxicos dos produtos gerados pelas células recrutadas para o pulmão 

(CALHOUN; SWENSON; DICK, 1991; GLEICH, 2000). 

Como mencionado, a asma é uma doença inflamatória pulmonar. Diversas células 

participam de seu desencadeamento; dentre elas, os mastócitos tem papel relevante. Uma vez 

ativadas, estas células liberam um amplo espectro de mediadores inflamatórios tais como 

histamina, serotonina, leucotrienos (LT) C4, LTD4 e LTE4, prostanóides, citocinas, proteases, 

óxido nítrico, entre outros. Os mastócitos estão amplamente dispersos no organismo. Estas 

células estão presentes nas vias aéreas e podem ser encontradas no epitélio brônquico, na 

submucosa e nas proximidades dos vasos sangüíneos. A população de mastócitos é 

heterogênea, assim, existem mastócitos de tecido conjuntivo e de tecido mucoso 

(ENERBACK, 1966b; a; SAMARTZIDOU e DELCOUR, 1999). Uma das diferenças 

fundamentais entre os mastócitos é o repertório de mediadores liberados, bem como a sua 

susceptibilidade a agentes secretagogos (STONE; PRUSSIN; METCALFE, 2010). Neste 

sentido, os mastócitos de mucosa (abundantes na porção cervical da traquéia) liberam grandes 

quantidades de leucotrienos, enquanto os de conjuntivo (abundantes na porção torácica) são 

potentes liberadores de prostaglandinas. De Lima e Da Silva (1998) sugeriram que 

mediadores derivados dos mastócitos de tecido conjuntivo, mas não de mucosa, são relevantes 

para a obstrução das vias aéreas na reação anafilática “in vitro”. As citocinas liberadas pelos 

mastócitos promovem o influxo e a atividade das células inflamatórias, particularmente os 

eosinófilos e basófilos (MOREIRA e HOGABOAM, 2011). 

Os macrófagos alveolares são importantes células efetoras imunes no espaço alveolar. 

Estas células estão envolvidas na manutenção da homeostasia das vias aéreas, tanto em 

indivíduos sadios como em indivíduos asmáticos (SPITERI; KNIGHT; JEREMY, 1994; 

CAREAU; SIROIS; BISSONNETTE, 2002; CAREAU; TURMEL; LAUZON-JOSET, 2010). 

Os macrófagos possuem receptores para IgE, embora de baixa afinidade e sua ativação tem 

como conseqüência a liberação de eicosanóides, fator ativador de plaquetas (PAF), citocinas, 

óxido nítrico e outros produtos (SALVEMINI; PISTELLI; MOLLACE, 1992; CAREAU; 

PROULX; POULIOT, 2006). Estes mediadores, além de causar contração da musculatura lisa 

e, portanto, dificultar o fluxo de ar, acarretam também a migração de células, desencadeando 

inflamação nos pulmões (WEERSINK; POSTMA; AALBERS, 1994). Por outro lado, 
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evidências indicam que os macrófagos podem também exercer efeito protetor na indução e 

progressão da asma alérgica (MOREIRA e HOGABOAM, 2011). 

Além dos mastócitos e macrófagos, os eosinófilos estão também envolvidos no 

desencadeamento da asma, principalmente no que concerne à fase tardia desta patologia. 

Entre os fatores que ativam os eosinófilos destacam-se o fator ativador de plaquetas, o 

leucotrieno B4, o fator estimulador de colônia granulocítica macrofágica (GM-CSF), o fator 

de necrose tumoral (TNF), a proteína inflamatória do macrófago 1α, IL-3, IL4 e IL5 

(COYLE; PHILCOX; ROFE, 1995). A proliferação de eosinófilos é estimulada pelo GM-

CSF, IL-3 e IL5 (FLOOD-PAGE; MENZIES-GOW; PHIPPS, 2003). Uma vez migradas para 

o pulmão, estas células têm capacidade de liberar agentes citotóxicos, como a proteína básica 

principal (MBP), eosinófilo peroxidase (EPO) e proteína catiônica eosinofílica (ECP), os 

quais contribuem para a lesão epitelial e, conseqüentemente, para o desenvolvimento da 

hiper-reatividade das vias aéreas (THOMAS e WARNER, 1996; LAMPINEN; CARLSON; 

HAKANSSON, 2004). Assim, estas células e seus mediadores provocam alterações na 

integridade epitelial, facilitando a penetração do alérgeno e o acesso dos mediadores 

inflamatórios às terminações nervosas aferentes; adicionalmente, provocam broncoconstrição 

por meio do reflexo axônico. Ainda, a liberação de peptídeos neurogênicos como o peptídeo 

vasoativo intestinal, Substância P, peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, podem 

exacerbar a resposta inflamatória e aumentar a hiper-reatividade brônquica (FOSTER, 1999). 

É importante considerar que o número elevado de eosinófilos nas vias aéreas pode servir de 

parâmetro para a determinação do grau de severidade da asma (FERGUSON; VAUGHAN; 

BROWN, 1995; HARGREAVE e LEIGH, 1999).  

Outro importante tipo celular encontrado nas vias aéreas de pacientes asmáticos são os 

neutrófilos. Estudos recentes sugerem que estas células são importantes nos processos 

inflamatórios pulmonares. Em circunstâncias especiais, promovem a liberação de mediadores 

inflamatórios que favorecem a conservação dos sintomas no indivíduo asmático 

(MACDOWELL e PETERS, 2007). Apesar de não haver muitas discussões sobre sua 

participação, estas células podem potencialmente, causar lesão tecidual, em decorrência da 

liberação de diversas proteases e proteínas catiônicas, as quais são tóxicas para o tecido 

adjacente. Dados obtidos por Antczak et al. (1999) indicam a existência de ativação de 

neutrófilos em pacientes asmáticos, os quais apresentam elevada liberação de peróxido de 

hidrogênio no ar exalado. De fato, existem dados de necropsia indicando aumento de 

neutrófilos em pacientes com ataque asmático fatal. Lamblin et al. (1998) sugeriram que 
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neutrófilos podem causar lesão tecidual e participar do processo de descamação epitelial 

observada na asma. 

Em síntese, as evidências do envolvimento de mecanismos inflamatórios na asma 

alérgica são convincentes. É razoável admitir, visto a complexidade desta afecção, que os 

fenômenos pulmonares observados na asma não sejam decorrentes da ativação de uma única 

célula ou do envolvimento de um único mediador. Neste sentido, uma complexa interação de 

células inflamatórias e mediadores deve estar envolvida com o desenvolvimento da hiper-

reatividade das vias aéreas. 

* 

*                  * 

Como já mencionado, a CTX apresenta efeitos anti-inflamatórios e imunomodulatórios, 

afetando particularmente o componente celular das respostas inflamatória e imune. Desta 

forma torna-se importante a investigação de um possível efeito inibitório desta toxina sobre a 

gênese e o desenvolvimento de um quadro alérgico pulmonar, bem como, de sua possível 

interferência na alergia já estabelecida. 
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2 CONCLUSÃO 

 O modelo de inflamação alérgica pulmonar empregado foi capaz de aumentar a 

permeabilidade vascular, por meio da quantificação do extravasamento de albumina 

corada com azul de Evans, a mobilização de células para o pulmão, por meio da 

contagem do numero de células recuperadas no lavado broncoalveolar (LBA), da 

quantificação da mieloperoxidase (MPO), da análise histopatológica do tecido pulmonar. 

e da titulação no soro de anticorpos totais do isotipo IgE, em animais sensibilizados e 

broncoprovocados por OVA 

 A administração subcutânea de CTX (18 μg/rato), 2 horas antes da 

broncoprovocação, produziu em animais sensibilizados:  

 diminuição do número total de células recuperadas do lavado broncoalvolar, 

decorrente da redução no número de macrófagos, linfócitos, neutrófilos e eosinófilos;  

 diminuição da atividade enzimática de mieloperoxidase em amostras de 

homogenato do pulmão; 

 redução da desgranulação dos mastócitos em brônquios intrapulmonares, efeitos 

estes que foram revertidos pelo pré-tratamento com BOC-2, um antagonista de 

receptores ALX;  

 diminuição do núumero de linfócitos e monócitos na circulação periférica; 

 redução no número total de leucócitos recuperados da medula óssea;  

 aumento da expressão do complexo CD11/CD18 por leucócitos recuperados do 

lavado broncoalveolar;  

 diminuição da força de contração de segmentos da traquéia, em resposta 

anafilática “in vitro”. 

Ainda, observamos os efeitos da CTX administrada 2 horas antes da imunização 

primária, do reforço e/ou desafio. Neste esquema de tratamento, a toxina promoveu: 

 diminuição da produção de IgE  

 da força de contração de segmentos da traquéia, de animais sensibilizados e 

broncoprovocados com OVA.  
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Em conjunto, os resultados sugerem que a CTX interfere com a inflamação pulmonar 

acarretada pela sensibilização e desafio por OVA, modulando mecanismos indutores e 

efetores da resposta alérgica. Estes resultados podem vir a contribuir para o melhor 

conhecimento da ação da toxina, e no futuramente, sobre os mecanismos endógenos da 

imunorregulação de inflamações alérgicas. 
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