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ABREVIATURAS
5-HT- 5- hidroxitriptamina
AMPc- adenosina monofosfato cíclico
AV- antiveneno
AVCP- antiveneno produzido no Instituto Clodomiro Picado da Costa Rica
AVIB- antiveneno produzido no Instituto Butantan
BK- bradicinina
CaNa 2EDTA- cálcio, disódio etilenodiaminotetracetato
e.v.- via endovenosa
FLA2- fosfolipase A2
GMPc- guanidil monofosfato cíclico
HETE- monohidroxieicosatetranóico
HOE 140- D-Arg-[Hyp3, Thi5, D-Tic7, Oic8] bradicinina
i.p.- intraperitoneal
i.pl- intraplantar
IL- interleucina
IL1-ra- anticorpo anti-receptor de interleucina-1
LNMMA- Ng-Metil-1-arginina
LPS- lipopolissacarídeo
LTB4- leucotrieno B4
MIII- miotoxina III
NDGA- ácido nor-dihidroguaiarético
NO- óxido nítrico
NOS- óxido nítrico sintase
PAF- fator ativador de plaqueta
PBS- tampão salina- fosfato
PGE2- prostaglandina E2
PGs- prostaglandinas
s.c.- subcutânea
SEM- soro equino normal
SNC- Sistema Nervoso Central
TNF- fator de necrose tumoral
TXA2- tromboxano A2
v.o.- via oral
VBa- veneno de Bothrops asper
VBj- veneno de Bothrops jararaca

RESUMO
Os venenos do gênero Bothrops induzem efeitos locais caracterizados por
hemorragia, necrose, edema e dor intensa. Apesar da importância clínica do
fenômeno de dor, os estudos sobre os mecanismos envolvidos na gênese deste
fenômeno são ainda escassos. Além disso, não existem dados sobre a capacidade
do antiveneno em neutralizar este fenômeno.
Neste trabalho foi investigada, a capacidade dos venenos de Bothrops
jararaca, Bothrops asper e da miotoxina III (Fosfolipase A2, variante Asp 49),
uma toxina isolada do veneno de Bothrops asper, em induzir hiperalgesia em
ratos, a mediação química deste fenômeno e a capacidade dos antivenenos em
neutralizar esta ação dos venenos. A possível correlação entre a hiperalgesia e a
resposta edematogênica causada pelos venenos ou miotoxina foi também
avaliada.
O limiar de dor foi determinado antes e em diferentes tempos após a
administração dos venenos ou toxina, empregando o teste de pressão de pata de
rato. Para o estudo da resposta edematogênica, o aumento do volume das patas
posteriores foi determinado por pletismografia. Os venenos e a toxina,
administrados por via intraplantar, nas doses de 5µg (VBj), 15µg (VBa) ou 10µg
(MIII), induziram hiperalgesia e edema, com respostas máxima na 1a (VBj, MIII)
ou 2 a (VBa) hora, não sendo mais detectadas na 24a hora.
Para o estudo da neutralização, foram utilizados o antiveneno botrópico
produzido no Instituto Butantan e o antiveneno polivalente produzido no Instituto
Clodomiro Picado da Costa Rica, administrados por via endovenosa, 15 min. ou
imediatamente antes ou 15 min. após a injeção dos venenos. O AVIB, quando
injetado 15 min. antes do VBj, foi capaz de reverter a hiperalgesia induzida pelo
veneno. Em relação ao edema, esta inibição foi observada quando o antiveneno
foi administrado 15 min. ou imediatamente antes do VBj. Por outro lado, o AVCP

não interferiu com a dor e o edema acarretados pelo VBa. Quando o VBj e o VBa
foram incubados, in vitro, por 30 min., a 370C com os AV correspondentes, a
hiperalgesia e o edema foram abolidos. Estes resultados indicam que a
incapacidade do AVCP, quando administrado in vivo, de bloquear a hiperalgesia
e o edema induzidos pelo VBa, não é consequência da ausência de anticorpos
específicos no antiveneno, uma vez que estes efeitos foram inibidos quando o
veneno foi pré-incubado com o antiveneno.
Para avaliação da mediação química da hiperalgesia e do edema, os
animais foram submetidos a tratamentos com inibidores de síntese, antagonistas
de receptores, anticorpos ou drogas depletoras destes mediadores. Os resultados
mostraram que o Hoe-140, dexametasona e NDGA inibem a hiperalgesia
induzida pelo VBa, enquanto que apenas a prometazina interferiu com o edema
causado pelo veneno. A hiperalgesia induzida pela MIII foi revertida pelo
tratamento com prometazina, metisergida, Hoe-140, dexametasona e por NDGA,
enquanto que o edema foi inibido apenas por prometazina e dexametasona. Estes
dados sugerem que: a) a MIII é um importante componente do veneno para a
geração de hiperalgesia, b) a bradicinina e os derivados da lipoxigenase são
mediadores da dor acarretada pelo VBa e pela MIII, c) histamina e serotonina
participam também da hiperalgesia induzida pela miotoxina e d) a histamina é
mediador do edema induzido pelo VBa e pela MIII. Com relação à hiperalgesia
induzida pelo VBj, somente o tratamento com Hoe-140 diminuiu este fenômeno,
indicando a participação da bradicinina. Por outro lado, este tratamento não foi
capaz de interferir com o edema induzido por este veneno. Cabe ressaltar que
TEIXEIRA et al. (1994) demonstraram a participação de eicosanóides e PAF na
hiperalgesia induzida pelo VBj.
Os dados em conjunto sugerem ainda, dissociação entre os fenômenos de
dor e edema acarretados por ambos os venenos e pela miotoxina.

ABSTRACT
Bothrops venoms cause pronounced local tissue-damage characterized by
hemorrhage, myonecrosis, edema and pain. Venom-induced pain has been poorly
investigated, despite its clinical relevance. Furthermore, the ability of antivenom to
neutralize hyperalgesia induced by these venoms is not known.
In the present study the hyperalgesia and edema induced by Bothrops jararaca
(BjV) and Bothrops asper (BaV) venom and by myotoxin III-MIII (Asp49phospholipase A2), a toxin isolated from BaV, were investigated. The chemical
mediators involved in these phenomena and the ability of the antivenom to neutralize
the hyperalgesia and edema induced by these venoms were also investigated.
Pain threshold was assessed before and at several intervals after venom injection,
using the rat paw pressure test. Edema of paw was measured phethysmographically at
the same periods of time. The intraplantar injection of BjV (5µg/paw), BaV
(15µg/paw) or MIII (10µg/paw) caused hyperalgesia and edema, whose peak were
observed at the 1st (BjV, MIII) or 2nd (BaV) hours after venom/toxin administration,
decreasing thereafter.
For neutralization studies, the antivenoms produced either at Instituto Butantan
from Brazil (AVIB) or Instituto Clodomiro Picado from Costa Rica (AVCP) were
administered intravenously 15 min prior to, or immediately before, or 15 min after
venoms injection. When the antivenom from Instituto Butantan was injected 15 min.
before BjV, the hyperalgesia and edema were abolished. Furthermore, partial inhibition
of edema was also observed when the antivenom was injected together with BjV. On
the other hand, hyperalgesia and edema induced by BaV were not modified by AVCP.
Incubation of BjV and BaV, for 30 min. at 37oC, with the antivenoms in vitro,
abolished the hyperalgesia and edema. The inability of the in vivo treatment with
antivenom in abolishing hyperalgesia and edema induced by BaV seems not to be

related to the lack of neutralizing antibodies in antivenom, because neutralization was
achieved in pre-incubation experiments.
In order to investigate the chemical mediation of hyperalgesia and edema induced
by the venoms or toxin, animals were treated with several drugs. Pretreatment with
Hoe-140, dexamethasone and NDGA blocked the hyperalgesia induced by BaV,
whereas only promethazine reduced the edema induced by this venom. The MIIIinduced hyperalgesia was blocked by promethazine, methysergide, Hoe-140,
dexamethasone and NDGA, whereas the edema was reduced only by promethazine and
dexamethasone. These results suggest that: a) MIII may contribute to the BaV-induced
hyperalgesia, b) bradykinin and leukotrienes mediate the BaV- and MIII-induced pain
and MIII; c) histamine and serotonin also participate in the myotoxin-induced
hyperalgesia and d) the edema induced by BaV and MIII is mediated by histamine.
Pre-treatment of the animals with Hoe-140 abolished BjV-induced hyperalgesia,
suggesting that bradykinin may mediate the venom-induced hyperalgesia. However,
this treatment did not modify the BjV-induced edema. It is important to stress that
previous studies have shown that BjV-induced hyperalgesia is mediated, at least
partially, by eicosanoids and PAF (TEIXEIRA et al.,1994).
The data presented herein also suggest that distinct mechanisms may be involved
in the development of hyperalgesia and edema induced by both venoms and myotoxin
III.

Introdução

1. INTRODUÇÃO
Os acidentes ofídicos representam, ainda, grave problema de saúde pública
em regiões tropicais e subtropicais do mundo. Anualmente, são relatados cerca de
20.000 acidentes no Brasil e cerca de 4.000 na América Central (SAÚDE, 1991;
ARROYO et al., 1999). Em geral, estes acidentes ocorrem com indivíduos do sexo
masculino, pertencentes a uma faixa etária produtiva (SAÚDE, 1998).
Na América Latina, a grande maioria dos acidentes ofídicos é causada por
serpentes do gênero Bothrops (família Viperidae). No Brasil, a espécie Bothrops
jararaca (jararaca- Fig. 1A) é responsável por 90% dos acidentes ofídicos
(SAÚDE, 1998) e a espécie Bothrops asper (terciopelo- Fig 1B) é responsável por
60% dos acidentes na Costa Rica (BOLAÑOS, 1982; ARROYO et al., 1999).
A

B

Fig. 1- Serpente Bothrops jararaca (A)

e

Serpente Bothrops asper (B)

Os efeitos causados pelo envenenamento botrópico podem ser classificados,
clinicamente, de acordo com a presença de manifestações sistêmicas e locais.
Do ponto de vista sistêmico, as atividades coagulante, hemorrágica e
proteolítica destes venenos têm sido bem estudadas (ROSENFELD & KELEN,
1971; GUTIÉRREZ & LOMONTE, 1989). As alterações de coagulação sanguínea
são consideradas as reações sistêmicas mais importantes (KAMIGUTI & SANO1
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MARTINS, 1995). A maioria dos venenos botrópicos ativa a coagulação
sanguínea, por atuarem sobre o fibrinogênio, a protrombina (Fator II), o Fator X
(NAHAS et al., 1964; 1979) e o Fator VIII (KIRBY et al., 1979; NISHIDA et al.,
1994). A coagulopatia de consumo, consequente à ativação da coagulação,
determina

incoagulabilidade

sanguínea,

representada,

clinicamente,

por

sangramentos espontâneos, como gengivorragia e púrpuras. As principais causas
de óbitos no envenenamento botrópico, estão relacionadas à insuficiência renal
aguda (AMARAL et al., 1985; 1986), sangramentos em orgãos vitais e choque
(KOUYOUMDJIAN et al., 1991).
Além de alterações na coagulação sanguínea, fatores hemorrágicos,
presentes nestes venenos, contribuem para o desenvolvimento de distúrbios
hemostáticos sistêmicos (KAMIGUTI et al., 1991; 1992). As toxinas
hemorrágicas são consideradas os principais fatores responsáveis pela hemorragia
causada por peçonhas ofídicas (BJARNASON & FOX, 1988). Estas toxinas foram
caracterizadas como metaloproteinases dependentes de zinco, capazes de romper a
membrana basal dos vasos sanguíneos (BJARNASON & FOX, 1994). Diversas
metaloproteinases hemorrágicas foram isoladas de venenos de serpentes do gênero
Bothrops, incluindo Bothrops jararaca (MANDELBAUM et al., 1982;
MARUYAMA et al., 1992; PAINE et al., 1992) e Bothrops asper (GUTIÉRREZ
et al., 1995).
Os venenos botrópicos apresentam a importante peculiariedade de induzir
sérias reações locais. Observa-se, no local da picada, dor forte, presença de
exsudato purulento, edema intenso, equimose com material sero-sanguinolento e
mionecrose (BOLAÑOS, 1982; BRAZIL, 1914; ROSENFELD, 1971) O edema
pode acometer vários segmentos do membro afetado e, dependendo das
proporções que adquire, acarreta aumento da pressão sangínea, em
compartimentos que contém músculos, nervos e vasos, levando à síndrome
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compartimental. O quadro local pode evoluir para necrose e, muitas vezes,
determinar a perda do membro afetado (ROSENFELD, 1971).
Estudos experimentais têm evidenciado que a resposta inflamatória local,
induzida por venenos do gênero Bothrops, é caracterizada por exsudação de
proteínas plasmáticas e decorre da síntese e/ou liberação de mediadores
endógenos, como histamina, serotonina, eicosanóides e fator ativador de plaquetas
(PAF), além da ativação de receptores adrenérgicos α1 e α2 (GUTIÉRREZ &
LOMONTE, 1989; TREBIEN & CALIXTO, 1989; CHAVES et al., 1995). A
lesão local é caracterizada ainda, pela presença de células inflamatórias.
GUTIÉRREZ et al. (1986) e LOMONTE et al. (1993) demonstraram a que o
veneno de Bothrops asper induz influxo leucocitário no tecido muscular de
camundongos. A migração de neutrófilos para o foco da lesão, foi também
observada após a administração de veneno de Bothrops jararaca, Bothrops
erythromelas e Bothrops alternatus (FLORES et al., 1993; BURIGO et al., 1996;
FARSKY et al., 1997). O recrutamento leucocitário acarretado pelo veneno de
Bothrops

jararaca

acompanha

a

liberação

de

mediadores

lipídicos,

particularmente leucotrieno B 4 (LTB4) e tromboxana A2 (TXA2), além da ativação
do sistema complemento (FARSKY et al., 1997). A participação de mediadores
lipídicos nos fenômenos locais induzidos pelos venenos botrópicos indica que
enzimas com atividade de fosfolipase A2, presentes nestes venenos ou liberadas
pela atuação dos mesmos, são relevantes para estes fenômenos (VIDAL et al.,
1972; ROTHSCHILD & ROTHSCHILD, 1979; GUTIÉRREZ et al., 1984;
MOURA DA SILVA et al., 1991; CHAVES et al., 1998).
As lesões locais causadas por venenos do gênero Bothrops, com exceção do
fenômeno da dor, têm sido amplamente investigadas, possibilitando o
entendimento dos mecanismos farmacológicos e fisiopatológicos envolvidos na
gênese destes fenômenos e a caracterização das substâncias presentes nestes
venenos, responsáveis pelo quadro local. Apesar da importância clínica do
3
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fenômeno de dor, poucos estudos foram realizados com o intuito de caracterizar os
mecanismos envolvidos na gênese deste fenômeno.
Estudos pioneiros realizados por TEIXEIRA et al. (1994) demonstraram
que o veneno de Bothrops jararaca acarreta hiperalgesia em ratos, mediada, ao
menos em parte, por prostaglandinas, leucotrienos e PAF. Estes dados indicam,
adicionalmente, a importância da atividade fosfolipásica e da geração de
mediadores lipídicos para a indução da reação local, neste caso, da hiperalgesia.
Com relação aos envenenamentos causados por serpentes Bothrops asper,
o efeito hiperalgésico e os mecanismos envolvidos no fenômeno causado por este
veneno não foram ainda determinados.
1.1- Papel do soro antibotrópico
O único tratamento conhecido e eficiente nos casos de acidentes ofídicos é
a soroterapia específica (WARRELL, 1992). Antes da utilização da soroterapia, os
envenenamentos por serpentes do gênero Bothrops apresentavam prognóstico de
morte de 2 a 3%, estando hoje reduzido para 0,5 a 0,6%.
Os antivenenos, produzidos pela administração do veneno em cavalos,
contém anticorpos que neutralizam muitos dos efeitos sistêmicos e locais
induzidos pelos venenos ofídicos (COETZER & TILBURY, 1982).
O soro antibotrópico é eficaz na neutralização dos efeitos sistêmicos
particularmente das alterações da coagulação sanguínea (CARDOSO et al., 1993)
e tem contribuído para a diminuição, ao longo do tempo, dos casos de letalidade
(ROSENFELD, 1971; CARDOSO et al., 1993).
O soro antibotrópico, diferentemente de sua ação no quadro sistêmico, não
neutraliza de modo eficaz as reações locais acarretadas pelos venenos botrópicos,
ainda que administrado logo após o acidente (EICHBAUM, 1947; ROSENFELD,
1971; GUTIÉRREZ et al., 1981; 1985; 1986; CARDOSO et al., 1993; JORGE &
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RIBEIRO, 1997; AGUIAR et al., 1998). Mesmo após o tratamento com o soro, as
lesões locais, particularmente o edema, progridem nas primeiras 24 horas,
mantendo-se por vários dias (DOMINGOS, 1992).
A ineficácia do antiveneno em neutralizar os efeitos locais constitui um
dos mais sérios problemas no tratamento do envenenamento botrópico. Algumas
hipóteses são sugeridas para explicar esta ineficácia: 1) os efeitos locais, em
geral, instalam-se rapidamente, o que, até o período de administração do soro,
contribui para dificultar a reversão do processo já iniciado (DOMINGOS, 1992);
2) a maioria dos componentes do veneno, que desencadeiam os efeitos locais, são
proteínas de baixo peso molecular (TU, 1982) e pouco imunogênicas em cavalos
(GUTIÉRREZ et al., 1985), de modo que os antivenenos convencionais não
contém anticorpos capazes de neutralizar os constituintes responsáveis pelos
efeito locais.
A dose de soro empregada no tratamento é determinada de acordo com a
sintomatologia do envenenamento, classificada em leve, grave e moderada.
Existem muitas controvérsias quanto à dosagem terapêutica e acredita -se que a
administração de doses excessivas de soro tem contribuído para a alta incidência
de reações anafiláticas observadas nos tratamentos (JORGE & RIBEIRO, 1997).
A utilização de fármacos, como terepêutica complementar à soroterapia,
ainda não foi estabelecida, uma vez que não estão totalmente caracterizados os
mecanismos envolvidos nas ações locais induzidas por estes venenos. Desta
forma, estes efeitos locais, com exceção da dor, têm sido estudados de modo
intenso, particularmente nesta última década. Alguns estudos experimentais têm
indicado que a utilização de heparina poderia ser benéfica no tratamento das
reações locais em alguns envenenamentos ofídicos (MELO & SUAREZ-KURTZ,
1988; MELO et al., 1993). MELO & SUAREZ (1988) observaram que a heparina
tem ação inibitória sobre os efeitos miotóxicos de venenos botrópicos, além de
potenciar a ação do antiveneno específico. Ainda em relação à heparina,
5
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LOMONTE et al. (1994) demonstraram que este fármaco se liga à miotoxinas com
estrutura de fosfolipase A2, presentes no veneno de Bothrops asper, o que pode
contribuir para a neutralização do efeito miotóxico das mesmas.
1.2- Fosfolipases A2
Como assinalado, os veneno botrópicos causam efeitos locais graves em
homens e animais, caracterizados por hemorragia, edema, dor intensa e necrose
(ROSENFELD & KALEN, 1971; GUTIÉRREZ et al., 1981). Estes efeitos têm
sido atribuídos à ação de proteases (MANDELBAUM et al., 1982; VITALBRAZIL, 1982), fatores hemorrágicos (HOUSSAY, 1930; ASSAKURA et al.,
1986) e fosfolipases (VIDAL et al., 1972; GUTIÉRREZ et al., 1985), presentes
nesses venenos, bem como à liberação de compostos farmacologicamente ativos
gerados pela ação dos venenos (ROTHSCHILD & ROTHSCHILD, 1979).
As fosfolipases A2 são particularmente abundantes nos venenos de
serpentes do gênero Bothrops (MOURA DA SILVA et al., 1991) e compreendem
um grupo importante de enzimas presentes na maioria dos venenos e secreções
orais de serpentes (TU, 1977; HARRIS, 1991). Além da função digestiva sobre a
presa, tais enzimas, por interferirem com processos fisiológicos, causam vários
efeitos farmacológicos e fisiopatológicos, caracterizados por efeitos neurotóxico,
cardiotóxico,

anticoagulante,

antiplaquetário,

hemolítico,

hemorrágico,

inflamatório e mionecrótico (ROSENBERG, 1986; 1990; HARRIS, 1991).
As FLA2 ou fosfatidil-acíl-hidrolases (EC 3.1.1.4) são enzimas que
catalisam especificamente a hidrólise da ligação acíl-éster, na posição sn-2 de
fosfoglicerídeos. Esta reação é dependente de íons cálcio e libera quantidades
equimolares de ácidos graxos livres e lisofosfolipídeos (HANAHAN, 1971;
SLOTBOOM et al., 1982). A unidade catalítica dessas enzimas é formada por His48, Asp-99 e uma molécula de água (FREMONT et al., 1993); os resíduos que
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participam da alça de ligação para os íons Ca+2 são a Tyr-28, Gly-30, Gly-32 e
Asp-49.
Atualmente, as fosfolipases estão genericamente divididas em dois grandes
grupos: as FLA2 extracelulares ou de baixo peso molecular (14-18 kDa), também
denominadas fosfolipases não pancreáticas ou secretadas (sFLA2) e as FLA2
intracelulares, de alto peso molecular (31-110 kDa), de origem citosólica (cFLA2).
As sFLA2 estão subdivididas em três grupos e diversos sub-grupos, com
base na sequência de aminoácidos (HEINRIKSON et al., 1977; DAVIDSON &
DENNIS, 1990): grupo I, que compreende as enzimas encontradas no pâncreas de
mamíferos e venenos de serpentes das famílias Elapidae e Hidrophiidae. Estas
fosfolipases são constituídas por aproximadamente 120 resíduos de aminoácidos
ligados por sete pontes dissulfídicas e são secretadas como zimogênio,
manifestando sua atividade enzimática de forma limitada e somente através da
clivagem protéica; grupo II, constituído por enzimas com 125 a 130 resíduos de
aminoácidos. Estas FLA2 são encontradas em venenos de serpentes da família
Viperidae (subfamílias Viperinae e Crotalinae), no fluído sinovial humano e
plaquetas (MURAKAMI et al., 1995); grupo III, representado pelas FLA2 de
venenos de abelhas e do lagarto Heloderma. As sFLA2 são também encontradas
em exsudatos inflamatórios e grânulos de plaquetas e mastócitos (CLARK et al.,
1990; TAKAYAMA et al., 1991).
As cFLA2 foram isoladas do citosol de plaquetas e monócitos e expressam
sua atividade catalítica em presença de concentrações mínimas de íons cálcio.
Acredita-se que essas cFLA2 são ativadas por estímulos ligados à transdução de
sinal (CLARK et al., 1991; SHARP et al., 1991).
De modo geral, a ativação das fosfolipases depende de sua interação com
grandes agregados lipídicos, em interfaces de lipídeo/água, o que permite a difusão
do substrato para o sítio ativo. A natureza dessa interação ainda não está
totalmente esclarecida e tem sido investigada empregando fosfolipases de venenos
7
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animais e pancreáticas. Dessa forma, as enzimas isoladas de venenos de serpentes
têm sido úteis como ferramentas para compreensão do mecanismo e de parâmetros
de interação de enzimas solúveis com interfaces de fosfolipídeos.
As FLA2 são enzimas importantes para a atividade celular, pois hidrolizam
fosfolipídeos de membrana e constituem a via predominante para a produção de
ácido araquidônico, precursor de segundos mensageiros que incluem as
prostaglandinas, tromboxanas e leucotrienos. Ainda, por hidrolizarem 1-o, alquil,
2-araquidonil-glicerofosfocolina, algumas enzimas geram o liso-PAF, precursor do
fator ativador de plaquetas (PAF). Os derivados do ácido araquidônico e o PAF,
além de mediadores de fenômenos fisiológicos, estão envolvidos em vários
processos inflamatórios (VISHWANATH et al., 1988; SEILHAMER et al., 1989;
MURAKAMI et al., 1990; OKA & ARITA, 1991).
A participação das fosfolipases do grupo II, em processos em que há o
desenvolvimento de reação inflamatória, como artrite reumatóide e asma, está bem
estabelecido. No fluído sinovial e sangue periférico de pacientes com artrite, foram
detectadas taxas elevadas de prostaglandinas e leucotrienos, demonstrando a
importância das FLA2 na gênese deste fenômeno (BOMALASKI & CLARK,
1993). Vários dados sobre a atividade inflamatória destas enzimas estão baseados
em estudos experimentais, utilizando FLA2 purificadas de pâncreas e de venenos
ofídicos (Pruzanski & Vadas, 1989; Vadas et al., 1985). As fosfolipases induzem
edema em animais (BRAIN et al., 1977; VISHWANATH et al., 1987; CIRINO et
al., 1989; CHAVES et al., 1998; LIU et al., 1991), acarretam desgranulação de
mastócitos in vivo (DAMERAU et al., 1975) e induzem infiltrado leucocitário na
cavidade pleural ou bolsa de ar em ratos e em pele de coelho (PRUZANSKI et al.,
1985; BOMALASKI et al., 1991; CIRINO et al., 1994; ZHANG &
GOPALAKRISHNAKONE, 1999; CASTRO et al., 2000). Alguns destes efeitos
não estão diretamente relacionados à atividade enzimática destas fosfolipases. Pelo
menos três mecanismos são propostos para os efeitos pró-inflamatórios das sFLA2:
8
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a) atividade enzimática, b) quantidade de sítios positivos na molécula e c) presença
de um sítio farmacológico com participação de resíduos positivos (WANG &
TENG, 1990a; 1990b). Adicionalmente às ações pró -inflamatórias destas enzimas,
foi verificado que citocinas pró-inflamatórias, como a IL-1, IL-6 e o TNFα
acarretam, em vários tecidos, a transcrição gênica de FLA2 e o aumento
subsequente da secreção destas enzimas (CROWL et al., 1991; NAKAZATO et
al., 1991; SCHALKWIJK et al., 1991). Estes achados reforçam a hipótese do
envolvimento das fosfolipases na inflamação e colocam estas enzimas como
ferramentas de pesquisa, importantes para estudos farmacológicos da resposta
inflamatória.
A

miotoxicidade

é

outra

importante

ação

destas

fosfolipases,

particularmante daquelas presentes em venenos animais. Cabe ressaltar que, nos
envenenamentos por serpentes do gênero Bothrops, a miotoxicidade é um efeito
local relevante (QUEIROZ & PETTA, 1984; QUEIROZ et al., 1985;
GUTIÉRREZ & LOMONTE, 1989). Dados da literatura sugerem que esse efeito
é causado tanto por ação direta das fosfolipases, afetando a integridade da
membrana plasmática das células musculares e/ou indireta, quanto pela isquemia
dos vasos da microcirculação e artérias intramusculares (GUTIÉRREZ et al.,
1984; QUEIROZ & PETTA, 1984).
A atividade fosfolipásica parece ser importante mas não suficiente para o
efeito lesivo sobre as células musculares. As miotoxinas isoladas de venenos
botrópicos, embora apresentem grande homologia sequencial e estrutural entre si,
não possuem atividades catalíticas e biológicas semelhantes. Assim, um
importante grupo de FLA2 miotóxicas, contendo aspartato na posição 49 (Asp
49), apresenta alta atividade catalítica, como as miotoxinas de B. atrox, B.
godmani (DÍAZ et al., 1991), miotoxina III de B. asper (GUTIÉRREZ &
LOMONTE, 1995) e frações SIII e SIV de B. insularis (SELISTRE et al., 1990).
No entanto, outras FLA2 homólogas, com baixa ou nenhuma atividade catalítica,
9
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mantém potente atividade miotóxica. Como exemplo, citam-se a miotoxina II do
veneno de B. asper e BTX-I de B. jararacussu, as quais contêm uma molécula de
lisina na posição 49 (Lys-49) (GUTIÉRREZ & LOMONTE, 1995). A
substituição do resíduo Asp por Lys na posição 49, afeta drasticamente a
capacidade de ligação destas proteínas ao íon cálcio, cofator essencial para a
estabilização do intermediário tetraédrico, no mecanismo catalítico (VAN DEN
BERGH et al., 1988; SCOTT et al., 1990; OWNBY et al., 1999, para revisão). A
despeito da baixa atividade enzimática, as FLA2-Lys 49 homólogas mantém a
habilidade de lesar membranas biológicas e sintéticas, por um mecanismo pouco
conhecido e independente de cálcio (GUTIÉRREZ & LOMONTE, 1989; RUFINI
et al., 1992). Este fato é intrigante, uma vez que essas FLA2 conservam os
resíduos essenciais do sítio catalítico (His-48, Asp-99 e uma molécula de água). É
possível que essas FLA2 contenham uma região da molécula, distinta do sítio
catalítico, que seja importante para a sua atividade fisiopatológica. Neste
contesto, LOMONTE et al. (1994) sugerem que uma região da molécula da
miotoxina II de B. asper, rica em grupamentos hidrofóbicos e catiônicos, próxima
do C-terminal, seja relevante para a atividade miotóxica da mesma. Mais
recentemente, LOMONTE et al. (2000) demonstraram que a região 115-129 da
miotoxina II constitui o principal sítio responsável pelo efeito miotóxico. Os
resíduos catiônicos e hidrofóbicos desta região, contribuem para o mecanismos de
lesão celular desta toxina.
Cabe ressaltar que o veneno de Bothrops asper é composto por diversas
proteínas, sendo que as miotoxinas básicas correspondem a cerca de 15-25% do
veneno total (GUTIÉRREZ & LOMONTE, 1995). Várias destas miotoxinas
foram isoladas do veneno bruto: Miotoxina I e III (variante, Asp-49), com
atividade enzimática, miotoxina II (variante, Lis-49) e IV, sem atividade
enzimática. Estudos realizados por GUTIÉRREZ & LOMONTE (1995) e
CHAVES et al.(1998), mostraram que estas toxinas, além de efeito miotóxico,
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induzem edema em camundongos e que este edema é pelo menos em parte,
mediado por prostaglandinas e mediadores adrenérgicos.
1.3- Dor e Hiperalgesia
Dor transitória é normalmente observada quando fibras nervosas primárias
aferentes do tipo C e Aδ são ativadas por estímulos breves de alta intensidade,
que produzem pouco ou nenhum dano tecidual. Durante o desenvolvimento de
uma resposta inflamatória, as fibras nervosas, particularmente as do tipo C, são
ativadas por estímulos de baixa intensidade, acarretando dor mais persistente.
Neste caso, a sensibilização dos receptores da dor (nociceptores), causando
hiperalgesia, é o denominador comum de todos os tipos de dor inflamatória. O
fenômeno de hiperalgesia envolve tanto a sensibilização das terminações
nervosas nociceptivas periféricas, pela ação de mediadores químicos, quanto
facilitação central (corno dorsal da medula espinhal e tálamo) da transmissão
nervosa (LEVINE et al., 1993; DRAY, 1994).
O mecanismo pelo qual diferentes estímulos evocam a atividade das
terminações nervosas nociceptivas, é compreendido apenas vagamente. Em
muitas condições patológicas, a lesão tecidual representa a causa imediata da dor.
Esta lesão resulta na liberação local de diversos mediadores químicos que irão
agir sobre as terminações nervosas, ativando-as diretamente, ou exacerbando sua
sensibilidade para outras formas de estímulos (hiperalgesia).
É importante salientar que, além dos receptores polimodais C, um grupo
adicional

de

nociceptores,

denominados

receptores

“silenciosos”

ou

“adormecidos” (silent nociceptors/ sleeping nociceptors), são ativados durante
processos inflamatórios, contribuíndo para a hiperalgesia. Estas fibras aferentes
são encontradas na pele, articulações e em orgãos viscerais (SCHAIBLE &
SCHMIDT, 1988; SCHEMELZ et al., 1994).
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A indução de hiperalgesia está baseada na teoria da "porta hiperalgésica", a
qual considera que, quando o nociceptor está inativo, existe equilíbrio entre os
níveis intracelulares de Ca2+, AMPc e GMPc. Na vigência de hiperalgesia, ocorre
incremento das concentrações intracelulares de AMPc, aumento do influxo de
Ca++ intracelular, com consequente despolarização da membrana celular e
transmissão do impulso nervoso (FERREIRA, 1994, para revisão).
Várias substâncias sintetizadas e/ou liberadas durante o processo
inflamatório, tais como cininas, eicosanóides, neuropeptídeos, citocinas, espécies
reativas do oxigênio e nitrogênio, entre outros, podem interferir com a atividade
de fibras nervosas sensitivas aferentes. Estes mediadores, através da atuação em
receptores específicos e geração de segundos mensageiros, agem: (a) ativando
diretamente os nociceptores, causando dor (bradicinina, histamina e substância P,
por exemplo) ou (b) induzindo hiperalgesia (eicosanóides, serotonina, dopamina).
Alguns dos mediadores que ativam diretamente os nociceptores podem acarretar,
também, hiperalgesia, pela liberação de agentes hiperalgésicos (CUNHA et al.,
1992; FERREIRA et al., 1993; DRAY, 1995; 1997b).
As aminas básicas, como histamina e serotonina, em altas concentrações,
podem atuar em neurônios nociceptivos, causando dor (SIMONE et al., 1991). Os
neurônios sensitivos expressam receptores H1, para histamina. A ativação destes
receptores aumentam a permeabilidade ao cálcio, acarretando a liberação de
neuropeptídeos e a síntese e liberação de PGs e HETEs. A liberação destes
mediadores acarreta efeitos hiperalgésicos e pró-inflamatórios (RANG et al.,
1994). A serotonina, através da atuação em receptores 5HT-3, também causa
excitação direta de neurônios sensitivos, por aumentar a permeabilidade ao sódio,
levando à sensibilizaçã o de nociceptores (DRAY, 1995).
As cininas, através da atuação em receptores B1 e B2, são potentes
substâncias algogênicas e podem produzir dor tanto por estimulação direta de
nociceptores como por mecanismos hiperalgésicos (BECK & HANDWERKER,
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1974; DRAY, 1995, para revisão). A bradicinina é considerada um dos
mediadores mais importantes para a gênese da dor inflamatória (STERANKA et
al., 1988; DRAY & PERKINS, 1993).
Os receptores B2, acoplados à proteínas G, estão presentes em neurônios
sensitivos. A estimulação destes receptores é acompanhada da ativação da
proteína quinase C, aumento da permeabilidade aos íons sódio, influxo de cálcio,
com consequente ativação de fibras nervosas e liberação de neuropeptídeos, como
substância P, além da produção de ácido aracdônico e eicosanóides (THAYER et
al., 1988; DRAY, 1995, para revisão).
Os receptores B2 têm papel predominante na mediação da resposta
hiperalgésica (FERREIRA et al., 1993; HEAPY et al., 1993), mas vários dados
da literatura têm demonstrado que a hiperalgesia induzida por bradicinina é
mediada por ambos os receptores B1 e B2 (PERKINS & KELLY, 1993; DAVIS
& PERKINS, 1994; POOLE et al., 1999). CAMBRIDGE & BRAIN (1998)
demonstraram, em modelos de inflamação crônica no rato, incluindo artrite, que a
ativação do receptor B1 causa hiperalgesia e edema, além de contribuir para o
acúmulo de células inflamatórias.
Citocinas pró-inflamatórias, como interleucina-1, IL-6, e o fator de necrose
tumoral (TNF) induzem, em uma grande variedade de tecidos, a transcrição
gênica de fosfolipase A2 e o subsequente aumento na secreção dessas enzimas
(CROWL et al., 1991; RECKLIES & WHITE, 1991; SCHALKWIJK et al.,
1991). Assim, estas interleucinas, através da liberação de eicosanóides, são
fatores importantes para o desenvolvimento de hiperalgesia (Ferreira, 1994;
DRAY 1995, para revisão). Ainda, a IL-8, através da liberação de aminas
simpatomiméticas, é responsável também pela indução de hiperalgesia
(FERREIRA, 1994).
Os eicosanóides e as aminas simpatomiméticas são considerados os
mediadores finais na indução da hiperalgesia inflamatória, para alguns agentes
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lesivos, como carragenina, LPS e bradicinina. (CUNHA et al., 1992; FERREIRA,
1994; ; DRAY, 1995, para revisão; WOOLF et al., 1997). Estes agentes induzem
hiperalgesia através da liberação de TNFα, apontado como o mediador inicial
deste fenômeno. O TNFα, por sua vez, estimula a secreção de IL-1 e IL-6,
responsáveis pela produção de eicosanóides, e de IL-8, responsável pela liberação
de aminas simpatomiméticas (CUNHA et al., 1992).
Os eicosanóides e o fator ativador plaquetário, além de mediadores de
fenômenos fisiológicos, estão envolvidos em vários processos inflamatórios e
algogênicos (SEILHAMER et al., 1989; MURAKAMI et al., 1990; OKA &
ARITA, 1991). Estes mediadores não causam dor, mas acarretam sensibilização
de neurônios sensitivos e hiperalgesia (FERREIRA, 1994; DRAY, 1995, para
revisão). As prostaglandinas, atuando em receptores específicos, acoplados a
segundo mensageiros, acarretam aumento dos níveis intracelulares de AMPc,
contribuindo para a hiperalgesia. Vários dados têm demonstrado que o
leucotrieno B 4 (LTB4) também causa hiperalgesia, por dimuir o limiar de ativação
das fibras C para estímulos nociceptivos mecânicos e térmicos (LEVINE et al.,
1993). O LTB4 age indiretamente, via liberação de 8R,15 S-di HETE
(VARGAFTIC & FERREIRA, 1981; DRAY, 1995, para revisão). Por outro lado,
VARGAFTIG et al. (1981) demonstraram que injeção subcutânea de PAF em
ratos, causa edema e hiperalgesia, dose-dependentes e de curta duração. A ação
do PAF não é direta, mas dependente da síntese de leucotrienos (DALLOB et al.,
1987).
As aminas simpatomiméticas, como noradrenalina e dopamina promovem
regulação funcional dos nociceptores durante o processo inflamatório. O efeito
destas aminas parece ser indireto, através da geração de metabólitos do ácido
aracdônico (NAKAMURA & FERREIRA, 1987; MCMAHON, 1991; LEVINE
et al., 1993; FERREIRA, 1994; DRAY, 1995, para revisão). Em alguns casos, o
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receptor dopaminérgico DA-1 é o responsável pelo componente simpático da
hiperalgesia inflamatória (NAKAMURA & FERREIRA, 1987).
O óxido nítrico é um outro mediador importante no processo algógeno,
porém, a participação do NO, como mediador de dor, é ainda bastante
controverso, uma vez que vários dados de literatura têm evidenciado também
ação analgésica periférica para este gás (NAKAMURA & NAKAMURA, 1996;
LEVY & ZOCHODNE, 1998).
Várias hipóteses, não mutuamente exclusivas, têm sido propostas para
explicar o efeito algogênico do óxido nítrico: a) aumento da liberação, pelo NO,
de substâncias algésicas, b) inibição da ação periférica de substâncias
antinociceptivas endógenas e/ou c) estimulação direta do nociceptor (ANBAR &
GRATT, 1997, para revisão).
Por outro lado, o efeito analgésico do NO parece ser consequente ao
aumento dos níveis intracelulares do GMPc na fibra nervosa, o que acarreta
abertura de canais de K+ e hiperpolarização da membrana celular, levando à
reversão do “estado” de hiperalgesia (FERREIRA, 1994, para revisão).
É importane salientar que, além da estimulação das fibras nervosas
sensitivas por mediadores algogênicos, vários eventos que caracterizam o processo
inflamatório podem contribuir para a gênese da dor inflamatória. Alterações do
fluxo sanguíneo e da permeabilidade vascular local, migração e ativação de
leucócitos, liberação de outros mediadores químicos e de fatores de crescimento,
formação de edema e alterações do pH local interferem com a atividade das fibras
nervosas (DRAY, 1995, para revisão).

*
*

*
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Em conjunto, os dados apresentados evidenciam que venenos de serpentes
do gênero Bothrops são misturas complexas de proteínas que, quando injetados em
humanos e animais, promovem alterações sistêmicas e locais complexas. Dentre
os efeitos locais, a dor, apesar da importância clínica, é pouco estudada e os
mecanismos envolvidos na sua gênese não estão totalmente caracterizados. Por
outro lado, não existem dados experimentais sobre a capacidade do antiveneno
botrópico neutralizar este fenômeno.
Apesar da existência de dados mostrando que a liberação de mediadores
lipídicos com atividade hiperalgésica, contribui para a dor acarretada pelo veneno
de B. jararaca, a participação de outros mediadores hiperalgésicos como
bradicinina, interleucinas e aminas simpatomiméticas na dor induzida por este
veneno não foi caracterizada, até o presente momento. Em relação ao veneno de B.
asper, não existem estudos clínicos ou experimentais sobre a atividade algogênica
deste veneno, ou mesmo, a possível correlação entre este fenômeno e a resposta
inflamatória local (edema) acarretada pelo mesmo.
É importante salientar que foram isoladas fosfolipases do veneno de B.
asper, com ou sem atividade catalítica, que contribuem para os efeitos miotóxicos
e edematogênicos deste veneno. Contudo, não foi determinado, até o momento, a
importância destas enzimas, em particular, da miotoxina III (fosfolipase A2,
variante Asp-49), para a dor acarretada por este veneno.
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2. OBJETIVOS
Os objetivos do presente estudo são:
1- avaliar a cinética da resposta hiperalgésica induzida pelos venenos de
Bothrops jararaca e Bothrops asper e pela miotoxina III (FLA2, variante Asp49) isolada do veneno de B. asper.
2- avaliar a capacidade do antiveneno em neutralizar a hiperalgesia induzida por
estes venenos.
3- caracterizar a mediação química da hiperalgesia induzida pelos venenos de
Bothrops jararaca e Bothrops asper e pela MIII.
4- avaliar a possível correlação entre as respostas hiperalgésica e edematogênica
causadas por esses venenos ou pela miotoxina.
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3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1- Animais: Foram utilizados ratos Wistar machos, pesando entre 170-190g,
fornecidos pelo Biotério Central do Instituto Butantan. Os animais foram
mantidos em uma sala apropriada, sob luz natural e temperatura ambiente, com
livre acesso a água e ração, por um período de três dias antes dos experimentos.
3.2- Venenos e Toxina: Foram utilizados venenos extraídos de vários espécimes
adultos de serpentes Bothrops jararaca (VBj) ou de Bothrops asper (VBa),
fornecidos pelo Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan, Brasil e pelo
Instituto Clodomiro Picado da Costa Rica, respectivamente. Foi também
empregada uma fosfolipase A2, variante Asp-49 (miotoxina III), isolada do
veneno de B. asper, fornecida pelo Instituto Clodomiro Picado (LOMONTE &
GUTIÉRREZ, 1989; KAISER et al., 1990). Os venenos ou a toxina, liofilizados,
foram mantidos a 20o C e preparados (p/v) em solução estéril de NaCl 0,85%, no
momento do uso.
3.3- Antivenenos: Foi utilizado antiveneno botrópico, fornecidos pela Divisão de
Desenvolvimento Tecnológico e Produção do Instituto Butantan, obtido de
plasma hiperimune de cavalos. Para a obtênção do soro, as cavalos foram
imunizados com uma mistura de venenos de serpentes B. jararaca, B.
jararacussu, B. moogeni, B. neuwiedi e B. alternatus (lotes n° 9710158 e
9805055, potência frente ao veneno de B. jararaca- 5mg/ml). O antiveneno
produzido no Instituto Clodomiro Picado foi obtido após imunização com os
venenos de B. asper, Crotalus durissus e Lachesis muta (lote n° 2811096,
potência frente ao veneno B. asper- 5mg/ml). Os soros foram mantidos a 4oC até
o momento da utilização.
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3.4-Planejamento Geral: Para a caracterização da cinética da resposta
hiperalgésica e edematogênica, os venenos de Bothrops jararaca e Bothrops
asper ou a miotoxina III foram injetados nos animais, pela via intraplantar (i.pl.) e
a sensibilidade dolorosa ou o desencadeamento do edema avaliados pelo teste de
pressão da pata de ratos ou por pletismografia, respectivamente, em diversos
períodos de tempo após as injeções. Para a determinação da mediação química
envolvida nestes fenômenos, foram realizados tratamentos farmacológicos com
antagonistas de receptores, inibidores da síntese ou drogas depletoras destes
mediadores ou anticorpos anticitocinas, administrados previamente ao veneno ou
toxina, por diferentes vias.
Uma vez que os mediadores ora investigados estão envolvidos na gênese
da dor ou do edema induzidos por carragenina (um polissacarídeo extraído de
algas), este agente lesivo foi empregado como controle positivo em alguns dos
ensaios (FERREIRA et al., 1988; 1993; CUNHA et al., 1991).
Cabe ressaltar que alguns mediadores químicos envolvidos na hiperalgesia
e no edema induzidos pelo VBj, foram investigados previamente por TEIXEIRA
et al.(1994) e TREBIEN & CALIXTO (1989), respectivamente.
Para investigar a capacidade do antiveneno em neutralizar a hiperalgesia e
o edema induzidos pelos venenos, os antivenenos foram administrados por via
endovenosa, antes, simultaneamente ou após a injeção i.pl. dos venenos, ou
incubados com os venenos, in vitro, previamente à injeção intraplantar.
3.5-Avaliação da sensibilidade dolorosa: Foi utilizado o teste de pressão da pata
de ratos (Analgesy- Meter Ugo Basile, Itália), realizado de acordo com o método
descrito por RANDALL & SELLITO (1957). Neste teste, uma força em gramas
(g), de magnitude crescente (16g/s), é continuamente aplicada sobre o dorso de
uma das patas posteriores do rato e interrompida quando o animal apresenta a

19

Material e Métodos

reação de “retirada “do membro. Neste modelo, o limiar de dor é representado
como a força (em g) necessária para indução desta reação (Fig. 2).

Fig. 2- Analgesimetro Ugo Basile 
Este teste foi aplicado antes (medida inicial) e em diversos tempos após
(medidas finais) a administração i.pl. dos venenos, toxina ou salina estéril
(animais controle). Os venenos ou toxina, diluídos em salina estéril foram
administrados em um volume total de 100µl.
Os resultados foram analisados através da comparação das médias das
medidas iniciais e finais ou, quando determinado, através da comparação das
médias obtidas nos diferentes grupos experimentais.
3.6-Avaliação do edema: Os venenos ou a toxina foram administrados nas
mesmas doses e utilizadas para o estudo da hiperalgesia, por via i.pl., em uma das
patas posteriores dos ratos. A pata contralateral foi injetada com igual volume de
salina (controle).
Para a avaliação do edema, o volume das patas posteriores, até a
articulação tíbio-társica, foi medido antes e em diversos tempos após os
tratamentos, com o auxilio de pletismógrafo (Plethysmometer Ugo Basile, Itália),
de acordo com a técnica descrita por VAN ARMAN et al. (1965).
O aumento percentual das patas foi calculado através da expressão:
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E(%)= (Vf-Vo) x 100
Vo

onde: E(%)= aumento porcentual do volume da pata
Vo= volume inicial da pata
Vf= volume da pata após injeção do veneno/toxina ou salina

O resultado final foi obtido subtraindo-se os valores controles (patas
injetadas com salina) dos valores testes (patas injetadas com os irritantes).
3.7- Soroneutralização:
•

soroneutralização in vitro: os venenos foram incubados com diferentes

concentrações dos respectivos antivenenos (em diluições 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 e 1:16,
V/V), durante 30 minutos, à 37 o C. Após a incubação, as misturas foram injetadas
em uma das patas posteriores do rato e os ensaios de hiperalgesia ou edema
realizados conforme descrito nos ítens 3.6 e 3.7. Os animais controles receberam,
pela mesma via, mistura de veneno/salina ou antiveneno/salina, nas mesmas
condições experimentais;
•

soroneutralização in vivo: os antivenenos ou salina (grupo controle) foram

administrados, por via e.v., 15 minutos antes, imediatamente antes ou 15 minutos
após a administração i.pl. dos venenos. Os ensaios de hiperalgesia ou edema
foram realizados conforme descrito nos ítens 3.6 e 3.7.

Como grupo controle adicional, foi utilizado, em ambos os ensaios e nas
mesmas condições experimentais, soro equino normal (SEM), fornecido pelo
Instituto Butantan, em substituição aos soros hiperimunes. Este soro foi filtrado
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em filtro de éster de celulose com poro de 0,22 µm de diâmetro em fluxo laminar,
antes da sua utilização.
•

soroneutralização cruzada: neste ensaio foi investigada a capacidade do:

(a) antiveneno botrópico, produzido no Instituto Butantan, em neutralizar a
hiperalgesia e o edema induzidos pelo veneno de Bothrops asper, (b) antiveneno
polivalente, produzido pelo Instituto Clodomiro Picado, de bloquear os
fenômenos induzidos pelo veneno de Bothrops jararaca. Os protocolos
experimentais empregados foram os mesmos descritos acima, para os ensaios in
vitro e in vivo.
3.8- Tratamentos Farmacológicos: Para a caracterização da mediação química
da hiperalgesia e do edema induzidos pelos venenos de Bothrops jararaca,
Bothrops asper e pela miotoxina III, os seguintes tratamentos farmacológico
foram utilizados:
• Prometazina (5mg/Kg), antagonista de receptor H1 de histamina, dissolvida
em salina estéril e administrada por via i.p., 30 minutos antes dos venenos ou
toxina.
• Metisergida (5mg/Kg), antagonista de receptor 5-HT de serotonina, dissolvida
em salina estéril e administrada por via i.p., 30 minutos antes dos venenos ou
toxina.
• Dexametasona (0,4mg/Kg), inibidor de fosfolipase A2, dissolvido em salina
estéril e administrado v.o., 90 minutos antes dos venenos ou toxina.
• Hoe-140 (5µg/50µl), antagonista de receptores B2 de bradicinina, dissolvido
em salina estéril e administrado por via i.pl., concominantemente aos venenos
ou toxina.

22

Material e Métodos

• Anticorpo anti-TNFα (0,2µg/pata), dissolvido em PBS estéril e administrado
por via i.pl., 30 minutos antes dos venenos ou toxina.
• Anticorpo anti receptor de IL1 (20µg/Kg), antagonista de IL-1, dissolvido em
salina estéril e administrado e.v., 20 minutos antes dos venenos ou toxina.
• Indometacina (4mg/Kg), inibidor de ciclooxigenases, dissolvida em tampão
TRIS 1M, pH 8, a 37o C. e solução salina estéril. A concentração final do
tampão TRIS foi de 10%. A indometacina foi administrada por via e.v., 30
minutos antes dos venenos ou toxina.
• Meloxicam (200µg/50µl), inibidor de ciclooxigenase tipo 2, dissolvido em
salina estéril e administrado por via i.pl., 20 minutos antes dos venenos ou
toxina.
• NDGA (30mg/Kg), inibidor de ciclo e lipoxigenase, administrado por via i.p.,
30 minutos antes do veneno de B. asper ou toxina. Para cada 30 mg do
composto, adicionou-se 2 ml de solução contendo etanol-salina (1:9), sendo o
pH ajustado para 7,5 com NaOH 0,1N, seguido de agitação em Vórtex.
• BN-5202 (5mg/Kg), inibidor de PAF, dissolvido em salina estéril e
administado por via e.v., 30 minutos antes do veneno de B. asper e toxina.
• Guanetidina (30mg/Kg), depletor de aminas simpatomiméticas periféricas,
dissolvido em salina estéril e administrado por via s.c., por 3 dias
consecutivos. Os venenos ou toxina foram injetados 24 horas após a última
dose da guanetidina.
• LNMMA (50µg/pata), inibidor da enzima óxido nítrico sintase, dissolvido em
salina e administrado por via i.pl., 1 hora antes dos venenos ou toxina.
• CaNa2EDTA, agente quelante, dissolvido em salina, incubado com os venenos
à 37 o C, durante 30 minutos, préviamente à administração intraplantar dos
venenos.
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3.9- Soluções Utilizadas:
3.9.1- Tampão fosfato-salina (PBS)
Solução Estoque de Salina
Cloreto de sódio

8,182 g

Água destilada

1000 ml

Solução Estoque de Fosfato
Fosfato de sódio monobásico

3,580 g

Fosfato de sódio dibásico

1,983 g

Água destilada

1000 ml

Preparado no momento da utilização, pela mistura de ambas as soluções diluídas
10 vezes.
3.10- Drogas e reagentes:
Ácido nor-dihidroguaiarético- NDGA (Sigma- EUA); Anticorpo IL1-RA (R&DEUA); Anticorpo Anti-TNFα (Sigma- EUA); BN 52021 (Instituto Henri
Beaufour – França, gentilmente cedido pelo Dr. Wothan Tavares de Lima);
CaNa2EDTA

(Sigma-

EUA);

Carragenina

(Marine

Colloids-

EUA);

Dexametasona (Decadrom, Merck- Brasil); Guanetidina (gentilmente cedido pela
Ciba Geigy- Brasil); Hoe 140- D-Arg-[Hyp3, Thi5, D-Tic7, Oic8] bradicinina
(HoechstMetisergida

EUA);

Indometacina

(RBI-

EUA);

(Sigma-EUA);Meloxicam

(Sigma-EUA);

N g-Metil-l-arginina-LNMMA

(Sigma-

EUA);Prometazina (RBI- EUA);
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3.11- Análise Estatística
A análise estatística foi realizada através da Análise de Variância
(SNEDECOR et al., 1946) associada ao teste de Bonferroni (SOKAL & ROHLF,
1981). O índice de significância empregado foi de p<0,05.
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4. RESULTADOS
4.1- Caracterização dos efeitos hiperalgésico e edematogênico
induzidos pelos venenos de Bothrops jararaca, Bothrops asper e pela
miotoxina III:
4.1.1- Efeito do VBj
O veneno de Bothrops jararaca (5µg/pata), injetado em uma das patas
posteriores do rato, acarretou diminuição do limiar de dor dos animais, quando
comparado à medida inicial (Fig. 3A). O efeito hiperalgésico máximo foi
observado 1 hora após a injeção do veneno (34%), decaindo a seguir. Não foram
detectadas alterações significativas em relação à medida inicial, na 24 a hora.
Animais controles tratados com salina, não apresentaram alterações significativas
da sensibilidade à dor, durante todo o período de observação.
Este veneno acarretou também aumento do volume de pata (edema) dos
animais (Fig. 3B). A cinética da resposta edematogênica foi semelhante à
observada para o efeito hiperalgésico. A resposta máxima, detectada na 1a hora,
foi de 62%.
A dose do VBj empregada nestes estudos (5µg/pata), foi baseada em dados
anteriores obtidos por TEIXEIRA et al.(1994).
4.1.2- Efeito do VBa
O VBa, administrado nas doses de 5, 10 ou 15µg/pata, aumentou a
sensibilidade à dor em todas as doses empregadas. No entanto, houve variação no
período inicial desse efeito que foi significativo a partir da 2 a h para as doses de 5
e 10µg e da 1 a h para a dose de 15µg. A hiperalgesia foi máxima na 2 a hora (45%)
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para a dose de 15µg/pata e entre a 2a e 4a h (26% e 30%) para as doses de 10 e
5µg, respectivamente, decaindo progressivamente a seguir. Não foram mais
detectados alterações significativas em relação à medida inicial, na 24 a hora (Fig.
4A).
Essas mesmas doses de veneno acarretaram efeito edematogênico, com
cinética semelhante à hiperalgesia. A resposta máxima foi de 86% para a dose de
15µg (Fig. 4B).
Para os estudos subsequentes, foi escolhida a dose de 15µg de VBa/pata,
em decorrência do efeito hiperalgésico máximo alcançado (45%).
4.1.3- Efeito da MIII
Os animais foram injetados, por via i.pl., com a miotoxina (5, 10 ou
15µg/pata) ou salina (controle). A MIII acarretou aumento da sensibilidade a dor,
em todas as doses testadas (Fig. 4C). O efeito hiperalgésico máximo foi
observado 1 hora após a injeção da toxina. Não houve diferença na porcentagem
do efeito máximo, entre todas as doses testadas.
A administração da MIII acarretou também edema. A resposta máxima,
para as doses de 5, 10 e 15µg/pata foi observada 1 hora após o tratamento com a
toxina, decaindo gradualmente a seguir, desaparecendo por completo, em 24
horas (Fig. 4D).
Para os estudos subsequentes, foi utilizada a dose de 10µg/pata de
miotoxina III.
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Figura 3- Efeito hiperalgésico (A) e edematogênico (B) do veneno de Bothrops
jararaca. A hiperalgesia foi avaliada pelo método de pressão da pata de ratos. O
limiar de dor foi determinado antes (medida inicial, tempo zero) e 1, 4 e 24 horas
após a injeção i.pl. do veneno (5µg/pata) ou salina (grupo controle). O edema foi
avaliado por pletismografia, antes (tempo zero) e 1, 2, 4, 6 e 24 horas após a
administração do veneno. Os resultados representam a média ± epm de 5 animais
por grupo. *p<0,05 por comparação com a medida inicial.
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Figura 4- - Efeito hiperalgésico (A, C) e edematogênico (B, D) do veneno de Bothrops
asper e da Miotoxina III. A hiperalgesia foi avaliada pelo método de pressão da pata de
ratos. O limiar de dor foi determinado antes (medida inicial, tempo zero) e 1, 2, 4, 6 e 24
horas após a injeção i.pl. do veneno (5, 10 e 15µg/pata), miotoxina (5, 10 e 15µg/pata) ou
salina (grupo controle). O edema foi avaliado por pletismografia, antes (tempo zero) e 1, 2,
4, 6 e 24 horas após a administração do veneno ou toxina. Os resultados representam a
média ± epm de 5 animais por grupo. *p<0,05 por comparação com a medida inicial.
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4.2- Capacidade dos antivenenos em neutralizar a hiperalgesia e o
edema induzidos pelos venenos de Bothrops jararaca e Bothrops asper.
4.2.1- Soroneutralização in vivo
Para o estudo da soroneutralização in vivo, o antiveneno botrópico AVIB
(Instituto Butantan) e o antiveneno polivalente AVCP (Instituto Clodomiro
Picado) foram administrados por via endovenosa (e.v.), 15 minutos antes,
imediatamente antes ou 15 minutos após a injeção i.pl. dos venenos.
O AVIB, quando injetado 15 minutos antes do veneno, reverteu a
hiperalgesia induzida pelo VBj (Fig.5A). Animais controles tratados com salina
ou soro, não apresentaram alterações da sensibilidade dolorosa, durante todo o
período de observação (Fig. 3A). A administração do antiveneno, imediatamente
antes ou 15 minutos após o veneno, não interferiu com a gênese ou o
desenvolvimento deste fenômeno (Fig. 5C e 5E). A resposta edematogênica foi
inibida parcialmente, quando o antiveneno foi injetado 15 minutos ou
imediatamente antes do veneno (30% e 36% de inibição, respectivamente, no
período de resposta máxima) (Fig. 5B e 5D). A administração do AVIB, 15
minutos após o veneno, não alterou o desenvolvimento do edema (Fig. 5F).
Como apresentado na figura 6, a administração do AVCP não interferiu
com a hiperalgesia ou o edema induzidos pelo VBa, em todos os protocolos
experimentais efetuados.
Ambos os antivenenos, per se, não acarretam resposta hiperalgésica ou
edematogênica (Fig. 5 e 6).
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Figura 5- Efeito do antiveneno botrópico produzido no Instituto Butantan sobre a
hiperalgesia (A, C, E) e o edema (B, D, F) induzidos pelo veneno de Bothrops
jararaca: soroneutralização in vivo. A hiperalgesia foi avaliada pelo método de
pressão da pata de ratos. O limiar de dor foi determinado antes (medida inicial, tempo
zero) e 1, 4 e 24 horas após a injeção i.pl. do veneno-V (5µg/pata) ou salina-S (grupo
controle). O edema foi avaliado por pletismografia, antes (tempo zero) e 1 e 4 horas
após a administração do veneno. Os animais foram tratados com o antiveneno-AV
(0,5ml), ou salina (0,5ml), por via e.v., 15 min. antes (A, B), simultâneamente (C, D) ou
15 min. após a administração do veneno (E, F). Os resultados representam a média ±
epm de 5 animais por grupo. *p<0,05 por comparação com a mediada inicial (A, C, E)
ou com o grupo S+V (B, D).
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Figura 6- Efeito do antiveneno polivalente produzido no Instituto Clodomiro
Picado sobre a hiperalgesia (A, C, D) e o edema (B) induzidos pelo veneno de
Bothrops asper: soroneutralização in vivo.. A hiperalgesia foi avaliada pelo método de
pressão da pata de ratos. O limiar de dor foi determinado antes (medida inicial, tempo
zero) e 2 e 4 horas após a injeção i.pl. do veneno-V (15µg/pata) ou salina-S (grupo
controle). O edema foi avaliado por pletismografia, antes (tempo zero) e 2 e 4 horas após
a administração do veneno. Os animais foram tratados com o antiveneno-AV (0,5ml), ou
salina (0,5ml), por via e.v., 15 min. antes (A, B), simultâneamente (C) ou 15 min. após a
administração do veneno (D). Os resultados representam a média ± epm de 5 animais
por grupo. *p<0,05 por comparação com a mediada inicial (A, C, D).
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4.2.2- Soroneutralização in vitro
Os dados apresentados nas figuras 5 e 6 mostram que a pré-incubação dos
venenos de B. jararaca e B. asper com seus respectivos antivenenos foi capaz de
inibir a hiperalgesia induzida por ambos os venenos. Este bloqueio foi observado
até a diluição 1:8, para o VBj e 1:4, para o VBa (Fig. 7A e 8A, respectivamente).
A resposta edematogênica induzida por ambos os venenos também foi bloqueada
quando estes venenos foram pré-incubados com seus respectivos antivenenos.
Esta inibição foi observada até a diluição 1:8 para o VBj (Fig. 7B) e 1:1 para o
VBa (Fig. 8B). O antiveneno, per se, não foi capaz de interferir
significativamente com a sensibilidade dolorosa ou com o volume das patas dos
animais (Fig. 7 e 8).
Em decorrência da miotoxina III induzir hiperalgesia e por esta miotoxina
ser um importante componente do veneno de B. asper, foi também avaliada a
capacidade do AVCP em neutralizar a hiperalgesia e o edema induzidos por esta
toxina. O antiveneno, quando incubado in vitro com a MIII, foi capaz de reverter
as respostas hiperalgésica e edematogênica acarretada pela MIII (Fig. 8 C e D).
Em ambos os ensaios in vivo e in vitro, foi utilizado, como grupo controle
adicional, soro equino normal, em substituição aos soros hiperimunes. Este soro
não foi capaz de interferir com a hiperalgesia ou o edema induzidos pelos
venenos ou de acarretar, per se, hiperalgesia ou edema (dados não demonstrados).
4.2.3- Soroneutralização cruzada
Nos ensaios de soroneutralização cruzada, foi avaliada a capacidade do
antiveneno botrópico, produzido no Instituto Butantan, e do antiveneno
polivalente, produzido no Instituto Clodomiro Picado, em neutralizar as
33

Resultados

atividades hiperalgésica e edematogênica do veneno de Bothrops asper ou do
veneno de Bothrops jararaca, respectivamente.
Nos ensaios in vivo, ambos os antivenenos, administrados 15 minutos
antes dos venenos, não reverteram os fenômenos causados pelos venenos (Fig. 9
A e B e 10 A e B). Por outro lado, nos ensaios in vitro, em que o AVIB foi
incubado com o VBa, ocorreu reversão parcial (54% de inibição da resposta
máxima) da hiperalgeisa induzida por este veneno (Fig. 9 C). A resposta
edematogênica foi também significativamente inibida por este tratamento (Fig. 9
D). O AVCP, por sua vez, quando incubado com o VBj, não interferiu com a
hiperalgesia (Fig. 10 C) ou com a resposta edematogênica (Fig. 10 D) acarretadas
por este veneno.
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Figura 7- Efeito do antiveneno botrópico produzido no Instituto Butantan, sobre a
hiperalgesia (A) e o edema (B) induzidos pelo veneno de Bothrops jararaca:
soroneutralização in vitro. A hiperalgesia foi avaliada pelo método de pressão da pata
de ratos. O limiar de dor foi determinado antes (medida inicial, tempo zero) e 1, 4 e 24
horas após a injeção i.pl. do veneno-V (5µg/pata) ou salina-S (grupo controle). O edema
foi avaliado por pletismografia, antes (tempo zero) e 1 e 4 horas após a administração do
veneno. Para a soroneutralização, o veneno foi incubado, in vitro, com diferentes
diluições do antiveneno-AV, por 30 min., a 37 oC. As misturas foram injetadas nos ratos,
por via i.pl. Animais injetados com veneno incubado com salina (V+S) ou com
antiveneno incubado com salina (AV+S), nas mesmas condições experimentais, foram
considerados controles. Os resultados representam a média ± epm de 5 animais por
grupo. *p<0,05 por comparação com a mediada inicial (A) ou com o grupo S+V (B).
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Figura 8- Efeito do antiveneno polivalente produzido no Instituto Clodomiro
Picado, sobre a hiperalgesia (A, C) e o edema (B, D) induzidos pelo veneno de
Bothrops asper e miotoxina III: soroneutralização in vitro. A hiperalgesia foi avaliada
pelo método de pressão da pata de ratos. O limiar de dor foi determinado antes (medida
inicial, tempo zero) e 1 ou 2 e 4 horas após a injeção i.pl. do veneno-V (15µg/pata),
miotoxina-M (10µg/pata) ou salina-S (grupo controle). O edema foi avaliado por
pletismografia, antes (tempo zero) e 1 ou 2 e 4 horas após a administração do veneno ou
toxina. Para a soroneutralização, o veneno foi incubado, in vitro, com diferentes
diluições do antiveneno-AV, por 30 min., a 37 oC. As misturas foram injetadas nos ratos,
por via i.pl. Animais injetados com veneno incubado com salina (V+S) ou com
antiveneno incubado com salina (AV+S), nas mesmas condições experimentais, foram
considerados controles. Os resultados representam a média ± epm de 5 animais por
grupo. *p<0,05 por comparação com a mediada inicial (A, C) ou com o grupo S+V(B,
D).
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Figura 9- Efeito do antiveneno botrópico, produzido no Instituto Butantan sobre a
hiperalgesia (A, C) e o edema (B, D) induzidos pelo veneno de Bothrops asper:
soroneutralização cruzada. A hiperalgesia foi avaliada pelo método de pressão da pata
de ratos. O limiar de dor foi determinado antes (medida inicial, tempo zero) e 2, 4 e 6
horas após a injeção i.pl. do veneno-V (15µg/pata) ou salina-S (grupo controle). O
edema foi avaliado por pletismografia, antes (tempo zero) e 2, 4 e 6 horas após a
administração do veneno. Para a soroneutralização in vivo, o antiveneno-AV foi
administrado 15 min. antes do veneno (A, B). Na soroneutralização in vitro, o veneno
foi incubado (1:1) com o antiveneno-AV, por 30 min., a 37 oC (C, D) As misturas foram
injetadas nos ratos, por via i.pl. Animais injetados com veneno incubado com salina
(V+S) ou com antiveneno incubado com salina (AV+S), nas mesmas condições
experimentais, foram considerados controles. Os resultados representam a média ± epm
de 5 animais por grupo. *p<0,05 por comparação com a mediada inicial (A, C) ou com o
grupo S+V (D).
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Figura 10- Efeito do antiveneno polivalente produzido no Instituto Clodomiro
Picado sobre a hiperalgesia (A, C) e o edema (B, D) induzidos pelo veneno de
Bothrops jararaca: soroneutralização cruzada. A hiperalgesia foi avaliada pelo
método de pressão da pata de ratos. O limiar de dor foi determinado antes (medida
inicial, tempo zero) e 1 e 4 horas após a injeção i.pl. do veneno-V (5µg/pata) ou salina-S
(grupo controle). O edema foi avaliado por pletismografia, antes (tempo zero) e 1 e 4
horas após a administração do veneno. Para a soroneutralização in vivo, o antivenenoAV foi administrado 15 min. antes do veneno. Na soroneutralização in vitro, o veneno
foi incubado (1:1) com o antiveneno-AV, por 30 min., a 37 oC. As misturas foram
injetadas nos ratos, por via i.pl. Animais injetados com veneno incubado com salina
(V+S) ou com antiveneno incubado com salina (AV+S), nas mesmas condições
experimentais, foram considerados controles. Os resultados representam a média ± epm
de 5 animais por grupo. *p<0,05 por comparação com a mediada inicial (A, C) ou com o
grupo S+V (D).
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4.3- Efeito dos tratamentos farmacológicos sobre a hiperalgesia e o edema
induzidos pelos veneno de Bothrops jararaca, Bothrops asper e pela miotoxina
III:
4.3.1- Efeito da prometazina
O pré-tratamento com prometazina não interferiu com as atividades
hiperalgésica ou edematogênica do veneno de B. jararaca (Fig. 11). Por outro
lado, este tratamento acarretou diminuição do edema (33%, na 2o hora)
induzido pelo veneno de B. asper (Fig. 12 B) e da hiperalgesia e do edema
acarretados pela miotoxina (Fig. 12 C, D). A prometazina, per se, não
acarretou resposta hiperalgésica ou edematogênica (Fig. 11 e 12).
4.3.2- Efeito da metisergida
O pré-tratamento com metisergida não interferiu com as atividades
hiperalgésica ou edematogênica causadas pelos venenos de Bothrops
jararaca e Bothrops asper, durante todo o período de observação (Fig. 13 e
14 A, B). Por outro lado, este tratamento reduziu a hiperalgesia (48%, na 1a
hora) induzida pela miotoxina, sem contudo interferir com o edema (Fig. 12
C, D). A metisergida, per se , não acarretou resposta hiperalgésica ou
edematogênica (Fig. 13 e 14).
4.3.3- Efeito do tratamento com Hoe-140
Hoe-140 reverteu a hiperalgesia induzida pelos VBj, (Fig. 15 A), VBa e
MIII (Fig 16 A e C). Por outro lado, este antagonita não interferiu com a
resposta edematogênica acarretada pelos venenos ou pela toxina (Fig 15 B, 16
B e D). Cabe ressaltar que este mesmo tratamento diminuiu significativamente
a hiperalgesia e o edema induzidos pela carragenina, empregada como controle
positivo. Neste caso, os valores representados na Fig. 15 correspondem ao pico
das respostas hiperalgésica e edematogênica observado na 3o hora após a
administração intraplantar da carragenina (200µg/pata). O Hoe-140, per se ,
não acarretou resposta hiperalgésica ou edematogênica (Fig. 15 e 16).
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Figura 11- Efeito do tratamento com prometazina sobre a hiperalgesia (A) e o
edema (B) induzidos pelo veneno de Bothrops jararaca. A hiperalgesia foi avaliada
pelo método de pressão da pata de ratos. O limiar de dor foi determinado antes (medida
inicial, tempo zero) e 1,4 e 24 horas após a injeção i.pl. do veneno-V (5µg/pata) ou
salina-S (grupo controle). O edema foi avaliado por pletismografia, antes (tempo zero)
e 1, 4 e 24 horas após a administração do veneno ou salina. Os animais foram tratados
com prometazina-P (5mg/Kg) ou salina, por via i.p., 30 minutos antes da injeção dos
agentes lesivos. Os resultados representam a média ± epm de 5 animais por grupo.
*p<0,05 por comparação com a mediada inicial (A).
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Figura 12- Efeito do tratamento com prometazina sobre a hiperalgesia (A, C) e o
edema (B, D) induzidos pelo veneno de Bothrops asper e pela miotoxina III. A
hiperalgesia foi avaliada pelo método de pressão da pata de ratos. O limiar de dor foi
determinado antes (medida inicial, tempo zero) e em diversos tempos após a injeção
i.pl. do veneno-V (15µg/pata), miotoxina-M (10µg/pata) ou salina-S (grupo controle).
O edema foi avaliado por pletismografia, antes (tempo zero) e em diversos tempos
após a administração do veneno, miotoxina ou salina. Os animais foram tratados com
prometazina-P (5mg/Kg) ou salina, por via i.p., 30 minutos antes da injeção dos
agentes lesivos. Os resultados representam a média ± epm de 5 animais por grupo.
*p<0,05 por comparação com a medida inicial (A, C) ou com o grupo S+M (D).
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Figura 13- Efeito do tratamento com metisergida sobre a hiperalgesia (A) e o
edema (B) induzidos pelo veneno de Bothrops jararaca. A hiperalgesia foi avaliada
pelo método de pressão da pata dos ratos. O limiar de dor foi determinado antes
(medida inicial, tempo zero) e 1, 4 e 24 horas após a injeção i.pl. do veneno-V
(5µg/pata) ou salina-S (grupo controle). O edema foi avaliado por pletismografia, antes
(tempo zero) e 1, 4 e 24 horas após a administração do veneno (5µg/pata) ou salina. Os
animais foram tratados com metigergida-Me (5mg/Kg) ou salina, por via i.p., 30
minutos antes da injeção dos agentes lesivos. Os resultados representam a média ± epm
de 5 animais por grupo. *p<0,05 por comparação com a mediada inicial (A).
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Figura 14- Efeito do tratamento com metisergida sobre a hiperalgesia (A, C) e o
edema (B, D) induzidos pelo veneno de Bothrops asper e pela miotoxina III. A
hiperalgesia foi avaliada pelo método de pressão da pata de ratos. O limiar de dor foi
determinado antes (medida inicial, tempo zero) e em diversos tempo após a injeção
i.pl. do veneno-V (15µg/pata), miotoxina-M (10µg/pata) ou salina-S (grupo controle).
O edema foi avaliado por pletismografia, antes (tempo zero) e em diversos tempo após
a administração do veneno, toxina ou salina. Os animais foram tratados com
metigergida-Me (5mg/Kg) ou salina, por via i.p., 30 minutos antes da injeção dos
agentes lesivos. Os resultados representam a média ± epm de 5 animais por grupo.
*p<0,05 por comparação com a mediada inicial (A,C).
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Figura 15- Efeito do tratamento com Hoe 140 sobre a hiperalgesia (A) e o edema
(B) induzidos pelo veneno de Bothrops jararaca. A hiperalgesia foi avaliada pelo
método de pressão da pata de ratos. O limiar de dor foi determinado antes (medida
inicial, tempo zero) e 1, 4 e 24 horas após a injeção i.pl. do veneno-V (5µg/pata) ou
salina-S (grupo controle). O edema foi avaliado por pletismografia, antes (tempo zero)
e 1, 4 e 24 horas após a administração do veneno ou salina. Carragenina-Cg
(200µg/pata) foi empregada como controle positivo (gráficos superiores). Neste caso,
as determinações foram realizadas 3 h após a administração do irritante. Os animais
foram tratados com o Hoe-140- H (5µg/pata) ou salina, por via i.pl.concominante aos
agentes lesivos. Os resultados representam a média ± epm de 5 animais por grupo.
*p<0,05 por comparação com a mediada inicial (A) ou com o grupo S+Cg (gráficos

superiores).

44

Resultados

A

B
S+S
S+V
H+S
H+V

100

100

80

% aumento do volume da pata

Limiar de dor (g)

80

S+V
H+S
H+V

*

60

*

*

40

20

0

2

4

6

60

40

20

24

0

2

Tempo após tratamento (h)

C

S+S
S+M
H+S
H+M

100

*

20

0

1

4

Tempo após tratamento (h)

24

24

S+M
H+S
H+M

100

% aumento do volume da pata

Limiar de dor (g)

60

*

6

D

80

40

4

Tempo após tratamento (h)

80

60

40

20

0

1

4

24

Tempo após tratamento (h)

Figura 16- Efeito do tratamento com Hoe 140 sobre a hiperalgesia (A) e o edema
(B) induzidos pelo veneno de Bothrops asper e pela miotoxina III. A hiperalgesia foi
avaliada pelo método de pressão da pata dos ratos. O limiar de dor foi determinado
antes (medida inicial, tempo zero) e em diversos tempos após a injeção i.pl. do venenoV (15µg/pata), miotoxina-M (10µg/pata) ou salina-S (grupo controle). O edema foi
avaliado por pletismografia, antes (tempo zero) e em diversos tempos após a
administração do veneno, toxina ou salina. Os animais foram tratados com o Hoe-140H (5µg/pata) ou salina, por via i.pl., concominante aos agentes lesivos. Os resultados
representam a média ± epm de 5 animais por grupo. *p<0,05 por comparação com a
mediada inicial (A, C).
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4.3.4- Efeito do tratamento com anticorpo anti-TNFα
α
A administração do anticorpo anti-TNFα, 30 minutos antes da injeção
i.pl. dos venenos ou toxina não interferiu com a intensidade ou evolução das
respostas hiperalgésica e edematogênica (Fig. 17 A e B) causadas pelos
mesmos.
Cabe ressaltar que este mesmo tratamento reverteu a hiperalgesia
induzida pela carragenina, empregada como controle positivo (Fig. 17).
O anticorpo anti-TNFα, per se, não acarretou resposta hiperalgésica ou
edematogênica (Fig. 17).
4.3.5- Efeito do tratamento com anticorpo anti-interleucina-1
O anticorpo anti-interleucina-1, quando administrado 20 minutos antes da
injeção i.pl. do VBj, VBa ou MIII, não interferiu com o desenvolvimento das
respostas hiperalgésica (Fig. 18 A) ou edematogênica (Fig.18 B) causadas
pelos mesmos.
Este mesmo tratamento reverteu a hiperalgesia e o edema induzidos pela
carragenina, empregada como controle positivo (Fig. 18). O anti-IL1, per se,
não acarretou resposta hiperalgésica ou edematogênica (Fig. 18).
4.3.6- Efeito do tratamento com dexametasona
Dexametasona, quando administrada 90 minutos antes dos estímulos,
acarretou diminuição da resposta hiperalgésica acarretada pelo VBj (58 %, na
1° hora, Fig 19A), VBa (53%, na 2° hora, Fig. 20 A) e inibiu aquela causada
pela MIII (Fig. 20 C).
Em relação à resposta edematogêni ca, este tratamento interferiu apenas
com a resposta acarretada pela miotoxina (Fig. 20 D). Esta inibição foi
detectada a partir da 2° hora após a administração da miotoxina (53%).
A dexametasona, per se, não acarretou resposta hiperalgésica ou
edematogênica (Fig. 20).
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Figura 17- Efeito do tratamento com o anticorpo anti-TNFα
α sobre a hiperalgesia
(A) e o edema (B) induzidos pelo veneno de Bothrops jararaca, Bothrops asper e
pela miotoxina III. A hiperalgesia foi avaliada pelo método de pressão da pata dos
ratos. O limiar de dor foi determinado 1 hora após a injeção i.pl. do veneno de
Bothrops jararaca-Bj (15µg/pata) e miotoxina-M (10µg/pata) ou 2 horas após a
injeção do veneno de Bothrops asper-Ba (5µg/pata) ou salina-S (grupo controle). O
edema foi avaliado por pletismografia, no mesmo período de tempo. Os animais foram
tratados com anticorpo anti-TNFα- aTNF (0.2µg/pata) ou salina, 30 minutos antes da
injeção dos agentes lesivos. Carragenina-Cg (200µg/pata) foi empregada como
controle positivo (gráficos superiores). Neste caso, as determinações foram realizadas 3
h após a administração do irritante. Os resultados representam a média ± epm de 5
animais por grupo. *p<0,05 por comparação com o grupo S+Cg (gráfico superior).
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Figura 18- Efeito do tratamento com o anticorpo anti-interleucina-1 sobre a
hiperalgesia (A) e o edema (B) induzidos pelo veneno de Bothrops jararaca,
Bothrops asper e pela miotoxina III. A hiperalgesia foi avaliada pelo método de
pressão da pata dos ratos. O limiar de dor foi determinado 1 hora após a injeção i.pl. do
veneno de Bothrops jararaca-Bj (15µg/pata) e miotoxina-M (10µg/pata) ou 2 horas
após a injeção do veneno de Bothrops asper-Ba (5µg/pata) ou salina-S (grupo
controle). O edema foi avaliado por pletismografia, no mesmo período de tempo. Os
animais foram tratados com anticorpo anti-interleucina-1-ILa (20µg/Kg) ou salina, 20
minutos antes da injeção dos irritantes. Carragenina-Cg (200µg/pata) foi empregada
como controle positivo (gráficos superiores). Neste caso, as determinações foram
realizadas 3 h após a administração dos agentes lesivos. Os resultados representam a
média ± epm de 5 animais por grupo. *p<0,05 por comparação com o grupo S+Cg
(gráficos superiores).
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Figura 19- Efeito do tratamento com dexametasona sobre a hiperalgesia (A) e o
edema (B) induzidos pelo veneno de Bothrops jararaca. A hiperalgesia foi avaliada
pelo método de pressão da pata de ratos. O limiar de dor foi determinado antes (medida
inicial, tempo zero) e em diversos tempos após a injeção i.pl. do veneno-V (5µg/pata)
ou salina-S (grupo controle). O edema foi avaliado por pletismografia, antes (tempo
zero) e em diversos tempos após a administração do veneno ou salina. Os animais
foram tratados com a dexametasona-D (0,4mg/Kg) ou salina, por via oral, 90 minutos
antes da injeção dos agentes lesivos. Os resultados representam a média ± epm de 5
animais por grupo. *p<0,05 por comparação com a mediada inicial (A).
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Figura 20- Efeito do tratamento com dexametasona sobre a hiperalgesia (A) e o
edema (B) induzidos pelo veneno de Bothrops asper e pela miotoxina III. A
hiperalgesia foi avaliada pelo método de pressão da pata de ratos. O limiar de dor foi
determinado antes (medida inicial, tempo zero) e em diversos tempos após a injeção
i.pl. do veneno-V (15µg/pata), miotoxina III-M (10µg/pata) ou salina-S (grupo
controle). O edema foi avaliado por pletismografia, antes (tempo zero) e em diversos
tempos após a administração do veneno, miotoxina ou salina. Os animais foram
tratados com a dexametasona-D (0,4mg/Kg) ou salina, por via oral, 90 minuos antes da
injeção dos agentes lesivos. Os resultados representam a média ± epm de 5 animais por
grupo. *p<0,05 por comparação com a mediada inicial (A, C) ou com o grupo S+M
(D).
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4.3.7- Efeito do tratamento com indometacina ou meloxican
Indometacina, inibidor não seletivo de ciclooxigenases, quando
administrada 30 minutos antes dos venenos ou miotoxina, somente acarretou
inibição da resposta hiperalgésica induzida pelo VBj (Fig 21 A). Meloxican,
inibidor preferencial da ciclooxigenase 2, adminstrado 20 minutos antes do
VBj, VBa e MIII, não interferiu com o desenvolvimento da resposta
hiperalgésica (Fig 21 e 22) acarretada pelos mesmos. Estes tratamentos não
modificaram a resposta edematogênica induzida pelos venenos ou toxina
(Fig. 21 B e 22 B e D).
Cabe ressaltar que ambos, indometacina e o meloxicam, reverteram a
hiperalgesia e o edema induzidos pela carragenina, empregada como controle
positivo (Fig. 21). A indometacina ou o meloxican, per se, não acarretaram
resposta hiperalgésica ou edematogênica (Fig. 21 e 22).
4.3.9- Efeito do tratamento com NDGA
O NDGA, quando administrado 30 minutos antes da injeção do VBa ou
MIII, aboliu a resposta hiperalgésica acarretada pelos mesmos (Fig. 23 A,C),
sem interferir com a resposta edematogênica (Fig. 23 B,D).
O NDGA, per se, não acarretou resposta hiperalgésica ou edematogênica.
Observação: Estudos anteriores realizados por TEIXEIRA et al. (1994)
demonstraram que o NDGA reduz
significativamente a resposta
hiperalgésica induzida pelo veneno de Bothrops jararaca.
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Figura 21- Efeito do tratamento com indometacina ou meloxican sobre a
hiperalgesia (A) e o edema (B) induzidos pelo veneno de Bothrops jararaca. A
hiperalgesia foi avaliada pelo método de pressão da pata de ratos. O limiar de dor foi
determinado antes (medida inicial, tempo zero) e 1, 4 e 24 horas após a injeção i.pl. do
veneno-V (5µg/pata) ou salina-S (grupo controle). O edema foi avaliado por
pletismografia, antes (tempo zero) e 1 e 4 horas após a administração do veneno ou
salina. Carragenina-Cg (200µg/pata) foi empregada como controle positivo (gráficos
superiores). Neste caso, as determinações foram realizadas 3 h após a administração do
irritante. Os animais foram tratados com indometacina-I (2mg/Kg), meloxicam-M
(200µg/pata) ou salina, por via i.pl., 30 e 20 minutos respectivamente, antes da injeção
dos agentes lesivos. Os resultados representam a média ± epm de 5 animais por grupo.
*p<0,05 por comparação com a mediada inicial (A) ou com o grupo S+Cg (gráficos
superiores).
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Figura 22- Efeito do tratamento com indometacina ou meloxican sobre a
hiperalgesia (A) e o edema (B) induzidos pelo veneno de Bothrops asper e pela
miotoxina III. A hiperalgesia foi avaliada pelo método de pressão da pata de ratos. O
limiar de dor foi determinado antes (medida inicial, tempo zero) e em diversos tempos
após a injeção i.pl. do veneno-V (15µg/pata), miotoxina-M (10µg/pata) ou salina-S
(grupo controle). O edema foi avaliado por pletismografia, antes (tempo zero) e em
diversos tempos após a administração do veneno, toxina ou salina. Os animais foram
tratados com indometacina-I (2mg/Kg), meloxican-M (200µg/pata), ou salina, por via
i.pl., 30 e 20 minutos respectivamente, antes da injeção dos agentes lesivos. Os
resultados representam a média ± epm de 5 animais por grupo. *p<0,05 por
comparação com a mediada inicial (A, C).
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Figura 23- Efeito do tratamento com NDGA sobre a hiperalgesia (A) e o edema
(B) induzidos pelo veneno de Bothrops asper e pela miotoxina III. A hiperalgesia foi
avaliada pelo método de pressão da pata de ratos. O limiar de dor foi determinado antes
(medida inicial, tempo zero) e em diversos tempo após a injeção i.pl. do veneno-V
(15µg/pata), miotoxina –M (10µg/pata) ou salina-S (grupo controle). O edema foi
avaliado por pletismografia, antes (tempo zero) e 1, 2, 4, 6 e 24 horas após a
administração do veneno, toxina ou salina. Os animais foram tratados com NDGA-N
(30mg/Kg) ou salina, por via i.p., 30 minutos antes da injeção dos agentes lesivos. Os
resultados representam a média ± epm de 5 animais por grupo. *p<0,05 por
comparação com a medida inicial (A, C).
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4.3.10- Efeito do tratamento com BN 52021
BN-52021, antagonista de PAF, quando administrado 30 minutos antes
da injeção i.pl. de VBa ou MIII, não interferiu com o desenvolvimento da
resposta hiperalgésica (Fig. 24) causada pelos mesmos.
O BN52021, per se, não acarretou resposta hiperalgésica ou
edematogênica (Fig. 24).
Observação: Estudos anteriores realizados por TEIXEIRA et al. (1994)
demonstraram que o BN 52021 reduz a resposta hiperalgésica induzida pelo
veneno de Bothrops jararaca.
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Figura 24- Efeito do tratamento com BN-52021 sobre a hiperalgesia induzida pelo
veneno de Bothrops asper (A) e miotoxina III (B). A hiperalgesia foi avaliada pelo
método de pressão da pata de ratos. O limiar de dor foi determinado antes (medida
inicial, tempo zero) e 2, 4, 6 e 24 horas após a injeção i.pl. do veneno-V (15µg/pata),
miotoxina (10µg/pata) ou salina-S (grupo controle). Os animais foram tratados com
BN-5202-BN (50µg/pata) ou salina, 60 minutos antes da injeção dos agentes lesivos.
Os resultados representam a média ± epm de 5 animais por grupo. *p<0,05 por
comparação com a mediada inicial.
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4.3.11- Efeito do tratamento com guanetidina
Guanetidina, depletor de aminas simpatomiméticas periféricas, quando
administrada previamente aos venenos ou toxina, não interferiu com o
desenvolvimento da resposta hiperalgésica (Fig.25 A) ou edematogênica
(Fig.25 B) induzida pelos mesmos.
Cabe ressaltar que este mesmo tratamento reverteu a hiperalgesia
induzida por carragenina, empregada como controle positivo (Fig. 25). A
guanetidina, per se, não acarretou resposta hiperalgésica ou edematogênica
(Fig. 25).
4.3.12- Efeito do tratamento com LNMMA
O LNMMA, inibidor da óxido nítrico sintase, quando administrado 1 hora
antes do VBj, VBa ou MIII não modificou as respostas hiperalgésica (Fig 26
A) e edematogênica (Fig.26 B) induzidas pelos mesmos.
O LNMMA, per se, não acarretou resposta hiperalgésica ou
edematogênica (Fig. 26).
*
*

*

Os resultados obtidos com os diversos tratamentos farmacológicos estão
apresentados, de forma resumida, na Tabela 1.
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Figura 25- Efeito do tratamento com guanetidina sobre a hiperalgesia (A) e o
edema (B) induzidos pelo veneno de Bothrops jararaca, Bothrops asper e pela
miotoxina III. A hiperalgesia foi avaliada pelo método de pressão da pata de ratos. O
limiar de dor foi determinado 1 hora após a injeção i.pl. do veneno de Bothrops
jararaca-Bj (15µg/pata) e miotoxina-M (10µg/pata) ou 2 horas após a injeção i.pl. do
veneno de Bothrops asper-Ba (5µg/pata) ou salina-S (grupo controle). O edema foi
avaliado por pletismografia, no mesmo período de tempo. Os animais foram tratados
com guanetidina-G (30mg/Kg) ou salina, pela via s.c., durante 3 dias consecutivos.
Carragenina-Cg (200µg/pata) foi empregada como controle positivo (gráficos
superiores). Neste caso, as determinações foram realizadas 3h após a administração do
irritante. Os resultados representam a média ± epm de 5 animais por grupo.*p<0,05 por
comparação com o grupo S+Cg (gráficos superiores).
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Figura 26- Efeito do tratamento com LNMMA sobre a hiperalgesia (A) e o edema
(B) induzidos pelo veneno de Bothrops jararaca, Bothrops asper e pela miotoxina
III. A hiperalgesia foi avaliada pelo método de pressão da pata de ratos. O limiar de
dor foi determinado 1 hora após a injeção i.pl. do veneno de Bothrops jararaca-Bj
(15µg/pata) e miotoxina-M (10µg/pata) ou 2 horas após a injeção do veneno de
Bothrops asper-Ba (5µg/pata) ou salina-S (grupo controle). O edema foi avaliado por
pletismografia, no mesmo período de tempo. Os animais foram tratados com LNMMAL (50µg/pata) ou salina, 60 min. antes da injeção dos agentes lesivos. Os resultados
representam a média ± epm de 5 animais por grupo.
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4.4- Efeito do EDTA sobre a hiperalgesia e o edema induzidos pelo veneno de
Bothrops jararaca (VBj) e Bothrops asper (VBa):
CaNa2EDTA, um quelante de cálcio, quando incubado com os venenos,
não interferiu com a resposta hiperalgésica (Fig. 27 A) ou edematogênica (Fig.
27 B) causada pelos mesmos.
O EDTA, per se, não acarretou resposta hiperalgésica ou
edematogênica (Fig. 27).
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Figura 27- Efeito do tratamento com CaNa 2EDTA sobre a hiperalgesia (A) e o
edema (B) induzidos pelo veneno de Bothrops jararaca e Bothrops asper. A
hiperalgesia foi avaliada pelo método de pressão da pata de ratos. O limiar de dor foi
determinado 1 hora após a injeção i.pl. do veneno de Bothrops jararaca-Bj (15µg/pata)
e miotoxina-M (10µg/pata) ou 2 horas após a injeção do veneno de Bothrops asper-Ba
(5µg/pata) ou salina-S (grupo controle). O edema foi avaliado por pletismografia, no
mesmo período de tempo. O veneno foi incubado, in vitro, com o EDTA, por 30 min.,
a 37 oC. Os resultados representam a média ± epm de 5 animais por grupo.
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Tabela 1- Quadro resumo do efeito dos diversos tratamentos farmacológicos
sobre a hiperalgesia e o edema induzido pelos venenos de B. jararaca, B.
asper e pela miotoxina III.

VBj

VBa

MIII

drogas

hiperalgesia

edema

hiperalgesia

edema

hiperalgesia

edema

Prometazina

__

__

__

RP

RP

RP

Metisergida

__

__

__

__

RP

__

Hoe-140

R

__

R

__

R

__

Anti-TNFα

__

__

__

__

__

__

Anti-IL1

__

__

__

__

__

__

Dexametasona RP

__

RP

__

R

RP

Indometacina

R

__

__

__

__

__

Meloxicam

__

__

__

__

__

__

NDGA

*

ND

R

__

R

__

BN-52021

*

ND

__

ND

__

ND

Guanetidina

__

__

__

__

__

__

LNMMA

__

__

__

__

__

__

EDTA

__

__

__

__

__

__

R- reversão
RP- reversão parcial
 - sem efeito
*-resultado obtido por TEIXEIRA et al.(1994)
ND- não determinado
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5. DISCUSSÃO
Os venenos de serpentes do gênero Bothrops induzem reações locais
caracterizadas por mionecrose, hemorragia, edema e dor. Diferentemente do que
ocorre no quadro sistêmico, essas reações locais não são neutralizadas de modo
eficiente pelos antivenenos, ainda que este seja administrado logo após o acidente
(ROSENFELD, 1971; GUTIÉRREZ et al., 1981, 1986). Apesar da importância
clínica da dor induzida por estes venenos, a caracterização dos mecanismos
envolvidos na gênese deste fenômeno é ainda escassa e incompleta. Além disso,
não existem estudos sobre a capacidade do antiveneno em neutralizar esta reação
local.
Assim, o presente trabalho visou ampliar os conhecimentos sobre a dor
acarretada pelos venenos de B. jararaca e B. asper, duas serpentes de importância
epidemiológica nos acidentes ofídicos que ocorrem na América Latina. Estes
estudos envolveram a avaliação da cinética e da mediação química da resposta
hiperalgésica e a sua correlação com a resposta edematogênica induzida pelos
mesmos. Além disso, foi investigada a ação hiperalgésica da miotoxina III, uma
fosfolipase A2 variante Asp-49, com atividade enzimática, isolada do veneno de
Bothrops asper. Cabe ressaltar que as miotoxinas são importantes constitutintes
do veneno de Bothrops asper e contribuem de modo crucial para o
desenvolvimento de alguns dos efeitos locais deste veneno, como a miotoxicidade
e o edema (BOLAÑOS, 1982). Foram isoladas do veneno, até o momento, quatro
isoformas com estrutura de fosfolipases A2: duas com atividade enzimática
(Miotoxina I e III) e duas sem atividade (Miotoxina II e IV) (GUTIÉRREZ et al.,
1984; GUTIÉRREZ & LOMONTE, 1989; KAISER et al., 1990; DÍAZ et al.,
1995).
Para a avaliação da sensibilidade dolorosa, foi utilizado o teste de pressão
da pata de rato, baseado no método descrito por RANDALL & SELITTO (1957).
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Este teste emprega um estímulo mecânico (pressão em gramas), aplicado sobre a
pata dos animais. Este estímulo evoca resposta motora, traduzida pela retirada da
pata. O teste de pressão da pata é, em geral, empregado como modelo para
indução de hiperalgesia, caracterizada pela diminuição do limiar de dor dos
animais. Ainda, por estas características, este modelo é usualmente utilizado para
o estudo de fármacos com atividade antinflamatória e/ou analgésica periférica.
Os venenos de Bothrops jararaca, Bothrops asper e a miotoxina III
induzem hiperalgesia, caracterizada pela diminuição da força (em gramas)
necessária para a indução da reação de retirada da pata, após a administração
intraplantar dos mesmos.
A dose de VBj empregada (5µg/pata) baseou-se em trabalho anterior
realizado por TEIXEIRA et al.(1994). Estes autores demonstraram que a
hiperalgesia induzida pelo VBj é mediada, ao menos em parte, por
prostaglandinas, leucotrieno e PAF.
No presente estudo, a resposta hiperalgésica máxima acarretada pelo
veneno de Bothrops jararaca foi observada 1h (34%) após a administração do
mesmo, desaparecendo em 24 horas. Nossos resultados diferem daqueles obtidos
por TEIXEIRA et al.(1994), que mostraram que a hiperalgesia ainda está presente
24 horas após a administração do veneno. É importante salientar que os venenos
empregados nestes estudos são uma mistura de venenos proveniente da extração
de vários espécimes adultos de serpentes Bothrops jararaca. Desta forma,
diferenças no “pool” de venenos, empregado em ambos os estudos, podem ter
contribuído para a obtênção de resultados distintos.
O veneno de B. asper causou hiperalgesia em todas as doses testadas (5, 10
e 15µg/pata). Este fenômeno foi mais significativo para a dose de 15µg/pata, não
tendo sido detectadas diferenças significativas entre as doses de 5 e 10µg. A
hiperalgesia foi máxima 2 h após a administração do VBa (45% para a dose de
15µg/pata), não sendo mais detectada na 24a hora. Para os estudos subsequentes,
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foi utilizada a dose de 15µg/pata, uma vez que esta dose causou hiperalgesia de
magnitude suficiente para a determinação da mediação química deste fenômeno e
não causou hemorragia local. A ausência de hemorragia foi constatada através da
análise histológica das patas (dados não demonstrados).
Estes dados, indicam uma atividade hiperalgésica mais potente para o
veneno de Botrops jararaca, em relação ao veneno de Bothrops asper. Diferenças
na composição das peçonhas de Bothrops jararaca e Bothrops asper, que possam
acarretar ações fisiopatológicas ou a geração de mediadores químicos
hiperalgésicos distintos, podem explicar as diferenças observadas na intensidade
do fenômeno hiperalgésico. Dados recentes mostram diferenças nos efeitos
tóxicos de ambos venenos, sendo o veneno de Bothrops jararaca mais potente
que o veneno de Bothrops asper para a indução de letalidade e hemorragia
(BOGARÍN et al., 2000).
A administração da miotoxina III (fosfolipase A 2 variante Asp-49) também
acarretou hiperalgesia em todas as doses testadas (5, 10 e 15 µg/pata).
Diferentemente da ação do veneno bruto, o pico da resposta induzida pela MIII,
ocorreu 1h após a sua administração (56% para 10µg/pata).
Estes dados sugerem que a miotoxina III pode contribuir para o efeito
hiperalgésico do veneno bruto de B. asper.
Ambos os venenos e toxina induziram, além da hiperalgesia, resposta
edematogênica. A evolução de ambos os fenômenos foi semelhante. Porém, a
resposta edematogênica, para os venenos brutos de Bothrops jararaca e Bothrops
asper, foi mais intensa do que a hiperalgésica. As diferenças observadas em
relação à intensidade do fenômeno inflamatório e hiperalgésico, indicam que
mecanismos distintos devem estar envolvidos na gênese e/ou no desenvolvimento
deste fenômeno. O envolvimento de diferentes mediadores químicos e/ou a
participação de componentes distintos presentes nestes venenos, na gênese destes
fenômenos, podem contribuir para as diferenças observadas.
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Como assinalado anteriormente, um dos graves problemas nos
envenenamentos por serpentes do gênero Bothrops é a ineficácia do antiveneno
em neutralizar as reações locais (ROSENFELD, 1971; CARDOSO et al., 1993).
Até o início dos nossos estudos, não haviam dados na literatura sobre a
capacidade do antiveneno em neutralizar o fenômeno da dor causado pelos
venenos de B. jararaca e B. asper.
Assim, um dos objetivos deste trabalho foi avaliar a capacidade dos
antivenenos produzidos no Instituto Butantan (AVIB) e no Instituto Clodomiro
Picado da Costa Rica (AVCP) em reverter a hiperalgesia e o edema induzidos
pelos venenos de B. jararaca e B. asper.
Os dados obtidos nos ensaios in vivo, mostrando que apenas o AVIB,
quando administrado previamente ao veneno, é capaz de interferir com a
hiperalgesia induzida pelo veneno de Bothrops jararaca, corroboram os dados de
literatura sobre a fraca capacidade do soro em neutralizar os efeitos locais. Devese salientar que a neutralização da hiperalgesia presentemente observada é
decorrente da presença de anticorpos específicos no antiveneno, uma vez que o
soro equino normal não interferiu com a hiperalgesia acarretada pelo VBj (dados
não mostrados).
Por outro lado, a incapacidade do antiveneno polivalente do Instituto
Clodomiro Picado (AVCP), em bloquear in vivo, a hiperalgesia acarretada pelo
VBa, não deve ser consequente à ausência de anticorpos específicos no
antiveneno, uma vez que este efeito foi inibido quando o veneno foi pré-incubado
com o antiveneno. Uma explicação para a ineficácia in vivo, seria a dificuldade de
acesso do antiveneno ao sítio de ativação do efeito hiperalgésico.
Em relação ao edema, somente o antiveneno botrópico produzido no
Instituto Butantan, quando injetado 15min. antes ou concominante ao VBj foi
capaz de interferir com este fenômeno. Nos ensaios de soroneutralização in vitro,
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a pré-incubação do veneno com seus respectivos antivenenos, resultou em
inibição do edema.
Os dados sobre neutralização do edema estão de acordo com aqueles
obtidos por DOS SANTOS et al.(1992); GONCALVES, (1993), e GUTIERREZ
et al.(1998), mostrando que o antiveneno é efetivo em bloquear a resposta
edematogênica apenas quando incubado com o veneno previamente à injeção
intraplantar ou em inibí-la parcialmente, quando administrado in vivo, se este
tratamento ocorrer antes ou até 5 minutos após a aplicação do veneno. Neste
sentido, os resultados mostram que a neutralização in vitro foi mais eficiente em
bloquear os efeitos hiperalgésico e edematogênico.
Dentre as hipóteses levantadas na literatura, para explicar a ineficácia do
soro em neutralizar os efeitos locais, está a de que estes eventos, por serem
consequência da ação de diversas toxinas ou substâncias presentes no veneno e
por

instalarem-se rapidamente, comprometem a ação do antiveneno

(GUTIÉRREZ et al., 1998). Ainda, o fato do soro, quando injetado in vivo,
previamente ao veneno, não ser totalmente eficaz na neutralização destes efeitos,
indica que a concentração de anticorpos no tecido é insuficiente para acarretar a
neutralização das toxinas responsáveis pelo desencadeamento destes efeitos.
Ainda, os resultados obtidos nos ensaios in vitro, mostrando que o AVIB é
capaz de neutralizar a hiperalgesia e o edema acarretado pelo VBj até a diluição
1:8 indicam que, em comparação com o AVCP, o antiveneno produzido pelo
Instituto butantan é mais eficaz na neutralização destes efeitos. Como assinalado
em Material e Métodos, para a obtenção do AVIB, é utilizado, nos processos de
imunização, uma mistura de venenos de cinco espécies de serpentes do gênero
Bothrops, incluindo a B. jararaca. Por outro lado, para a obtenção do AVCP,
além da B. asper, são empregados venenos de serpentes do gênero Crotalus e
Lachesis. Estas diferenças nos processos de imunização podem contribuir para as
diferenças observadas na capacidade de neutralização de ambos os antivenenos.
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Adicionalmente, estes estudos de neutralização sugerem, dissociação entre
os fenômenos de hiperalgesia e edema, uma vez que somente o antiveneno
botrópico, produzido no Instituto Butantan, quando administrado in vivo,
mostrou-se mais eficaz em neutralizar a resposta edematogênica acarretada pelo
veneno de Bothrops jararaca, do que a hiperalgésica.
Como a miotoxina III parece ter papel relevante para a atividade
algogênica do veneno de B. asper, foi nosso objetivo também, investigar a
capacidade do AVCP em neutralizar o efeito hiperalgésico desta toxina. Nos
ensaios in vitro, o AVCP reverteu não só a hiperalgesia, mas também o edema
induzidos por esta toxina. Estes resultados reforçam o papel desta fosfolipase
como componente hiperalgésico e edematogênico do veneno bruto e indicam
elevada capacidade imunogênica desta toxina.
Apesar de variações interespecífica e intraespecífica significantes na
composição química e na atividade farmacológica de venenos (JIMENÉZPORRAS, 1964; TU, 1977; GUTIÉRREZ et al., 1980), a existência de reações
cruzadas entre venenos das diferentes espécies do gênero Bothrops, e diversos
antivenenos, tem sido demonstrada (ROSENFELD & KELEN, 1966;
GUTIÉRREZ et al., 1985; KORNALÍK & TÁBORSKÁ, 1989; DOS SANTOS et
al., 1992; BOGARÍN et al., 1999). De acordo com estas observações,
investigamos a capacidade do AVIB em neutralizar os efeitos induzidos pelo VBa
ou do AVCP em interferir com os efeitos causados pelo VBj.
Os resultados obtidos nos ensaios in vitro, mostraram que o antiveneno
produzido no Instituto Butantan é capaz de reverter a dor induzida pelo veneno de
B. asper, além de ser mais efetivo do que o AVCP em interferir com a resposta
edematogênica (33% e 15%, respectivamente). Estes dados evidenciam relação
imunológica entre os componentes do veneno de B. asper e dos demais venenos
botrópicos que participam da mistura de imunização do AVIB, em particular,
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para aquelas toxinas envolvidas diretamente com os efeitos hiperalgésicos e
edematogênicos.
Estudos comparativos recentes realizados por BOGARÍN et al.(2000),
indicam reatividade cruzada entre os antivenenos produzidos no Instituto
Butantan e no Instituto Clodomiro Picado e os venenos de serpentes Crotalinae da
América do Sul e América Central, incluindo os venenos de Bothrops jararaca e
Bothrops asper. Esses autores observaram ainda, que o antiveneno botrópico
produzido no Instituto Butantan tem maior potência contra a maioria dos venenos
Crotalinae, especialmente contra venenos de serpentes da América do Sul,
enquanto que o antiveneno produzido no Instituto Clodomiro Picado é mais
efetivo na neutralização do veneno de Bothrops asper.
Os dados apresentados até o momento apontam, mais uma vez, para a
necessidade de alternativas terapêuticas complementares à soroterapia, para o
tratamento das lesões locais induzidas por venenos botrópicos. O conhecimento
da mediação química dos fenômenos de hiperalgesia e edema e dos mecanismos
da ação intracelular dos mesmos pode contribuir para estas alternativas
terapêuticas. Portanto, em continuidade a estes estudos, caracterizamos alguns
dos mediadores químicos envolvidos na gênese da hiperalgesia e do edema
induzidos por estes venenos e toxina.
É importante salientar que, em alguns ensaios experimentais, foi utilizada
carragenina como controle positivo, uma vez que foi demonstrado este agente
lesivo evoca hiperalgesia mediada pela liberação sequencial de mediadores,
incluindo bradicinina, citocinas, como TNFα, IL-1, IL-6 e IL-8, produtos da
ciclooxigenase e aminas simpatomiméticas (NAKAMURA & FERREIRA, 1987;
FERREIRA et al., 1988; CUNHA et al., 1991; 1992).
A hiperalgesia induzida pelos venenos de Bothrops jararaca e Bothrops
asper não parece depender da liberação de histamina ou serotonina, uma vez que
o pré-tratamento dos animais com os antagonistas de receptores H1, ou de
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receptores 5-HT, não interferiu com a dor induzida por ambos os venenos. Por
outro lado, aquelas aminas são importantes mediadores da hiperalgesia acarretada
pela miotoxina III, uma vez que este fenômeno foi significativamente inibido por
estes antagonistas.
Dados recentes demonstraram que botropstoxina-I (FLA2 variante Lys-49,
sem atividade enzimática) e botropstoxina-II (FLA2 variante Asp-49, com pouca
atividade enzimática), duas fosfolipases A 2 isoladas do veneno de B. jararacussu,
acarretam formação de edema em ratos, dependente de desgranulação de
mastócitos. Estas FLA2 induzem, in vitro, liberação de serotonina de mastócitos
peritonieais de ratos (LANDUCCI et al., 1998). Estes dados, associados aos
nossos resultados, indicam uma ação da miotoxina III, em mastócitos, com
consequente liberação de aminas, as quais participam, da gênese da dor
acarretada por esta toxina. Estudos posteriores, avaliando a ação desta miotoxina
sobre mastócitos de ratos, poderão contribuir para o esclarecimento desta
hipótese.
Em relação à resposta edematogênic a, os dados obtidos sugerem que a
histamina está envolvida na fase inicial do fenômeno edematogênico induzido
pelo VBa, uma vez que o pré-tratamento com o antagonista de receptor H1
interferiu com o edema induzido pelo mesmo, na 2a hora. Por outro lado, não foi
possível detectar a participação de serotonina na resposta edematogênica
acarretada pela MIII ou pelo VBj.
Outro mediador de importância para a hiperalgesia induzida pelos venenos
botrópicos e a MIII é a bradicinina. A hiperalgesia produzida por estes venenos e
pela toxina foi bloqueada pelo Hoe-140, um antagonista de receptor B2.
Está bem demonstrado que a bradicinina é um mediador importante em
processos algogênicos, através da ativação e sensibilização de nociceptores. Cabe
lembrar que a sensibilização dos nociceptores é o fenômeno responsável pelo
desenvolvimento de hiperalgesia inflamatória (FERREIRA, 1972; FERREIRA et
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al., 1978). Os receptores B2 têm papel predominante no desenvolvimento da
resposta hiperalgésica (FERREIRA et al., 1993; HEAPY et al., 1993), porém tem
sido demonstrado que ambos os receptores B1 e B2 estão envolvidos nestes
fenômenos (PERKINS & KELLY, 1993; DAVIS & PERKINS, 1994; POOLE et
al., 1999). Estudos mostraram ainda, que os receptores B2 têm papel significativo
nos estágios iniciais da hiperalgesia inflamatória, enquanto que os receptores B1
são responsáveis pela manutenção do estado hiperlagésico durante o processo
inflamatório (DRAY, 1993).
Apesar do Hoe-140 ter abolido a resposta hiperalgésica induzida pelos
venenos e miotoxina, o papel do receptor B1, neste fenômeno, não pode ser
totalmente descartado.
Os resultados presentemente obtidos indicam que os receptores B2 não
estão envolvidos com o edema acarretado pelos venenos ou toxina, corroborando
dados da literatura que indicam a maior relevância desses receptores para o
desenvolvimento de eventos hiperalgésicos do que edematogênicos.
Dados da literatura têm mostrado que citocinas, como TNFα, Il-1, IL-6 e
IL-8, induzem hiperalgesia. Este fenômeno é indireto e mediado por: a) secreção
de eicosanóides, b) aumento da expressão de receptores para bradicinina e
neuropepitídeos e c) liberação de aminas do sistema nervoso simpático(CUNHA
et al., 1991;1992; FERREIRA, 1994).
Os dados apresentados sugerem que o TNFα e a IL-1 não são mediadores
importantes da dor e do edema induzidos pelos venenos de B. jararaca, B. asper
e MIII, uma vez que o pré-tratamento com o anticorpo anti-TNFα ou anti- IL-1
não interfiriu com estes fenômenos.
Cabe ressaltar que dados da literatura têm mostrado aumento dos níveis
séricos de citocinas em humanos ou camundongos após envenenamento por
serpentes Bothrops jararaca e Bothrops asper (LOMONTE et al., 1993;
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BARRAVIERA et al., 1995; PETRICEVICH et al., 2000). A injeção intravenosa
de uma DL-50 de ambos os venenos promove aumento dos níveis séricos de
TNF-α, IL-1, IL-6, IL-10 e IFN-γ (PETRICEVICH et al., 2000). Por outro lado, a
administração de 50µg de veneno de B. asper na pata de camundongos, acarreta
aumento de IL-6, mas não de TNF-α ou IL-1 (LOMONTE et al., 1993). Estes
dados sugerem que o incremento nos níveis circulantes de citocinas ocorre
principalmente em envenenamentos graves e situações de choque, em contraste
aos moderados ou de fraca intensidade, como é o caso do modelo experimental
por nós utilizado. Apesar das diferenças nos procedimentos experimentais
empregados, os resultados obtidos por LOMONTE et al. (1993) podem contribuir
para o entendimento da ausência de efeitos do TNF e IL-1 para o
desenvolvimento da hiperalgesia acarretada pelo veneno de B. asper.
Os resultados ora apresentados sugerem também a participação de
mediadores lipídicos na hiperalgesia desencadeada pelo veneno de Bothrops
asper ou pela toxina, uma vez que a dexametasona reduziu a dor causada pelos
mesmos (64% e 85%, respectivamente). O efeito inibitório da dexametasona
sobre fosfolipases A2, parece envolver a síntese de lipocortina. FLOWER (1979,
1994) demonstrou que a lipocortina é um mediador importante da inibição, pela
dexametasona, da hiperalgesia inflamatória induzida por carragenina, bradicinina
e citocinas.
Em relação ao veneno de Bothrops jararaca, TEIXEIRA et. al.(1994)
evidenciaram que a resposta hiperalgésica induzida por este veneno é inibida por
dexametasona. Estes resultados em conjunto, apontam a importância da atividade
fosfolipásica para a gênese da dor acarretada pelos venenos botrópicos.
O tratamento com dexametasona foi efetivo em inibir a resposta
edematogênica causada apenas pela miotoxina III. No entanto, estudos realizados
por CHAVES et al. (1995) monstraram que a dexametasona e a mepacrina foram
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efetivas em reduzir a resposta edematogênica induzida tanto pelo VBa quanto
pela MIII, em camundongos (CHAVES et al., 1995; 1998). Diferenças na dose de
veneno e na espécie animal utilizadas em ambos os estudos podem ter contribuído
para a obtenção de resultados distintos. Além disso, os dados por nós obtidos
sugerem que o efeito estabilizador da dexametasona sobre a membrana de
mastócitos, deve ter contribuído para a redução do edema causado pela MIII e
reforça a possível ação dessa toxina sobre mastócitos.
O pré-tratamento com indometacina, um inibidor da cilooxigenase, ou com
meloxican, inibidor preferêncial para ciclooxigenase 2 (VANE & BOTING,
1996; BEZERRA et al., 2000) não interferiu com a hiperalgesia e o edema
induzidos pelo VBa e MIII, sugerindo que os produtos da ciclooxigenase não
contribuem de modo significante para estes fenômenos. Por outro lado, o NDGA,
um inibidor de lipoxigenase e ciclooxigenase, bloqueou a resposta hiperalgésica
induzida pelos mesmos. Estes dados sugerem que os leucotrienos devem ser
mediadores importantes da hiperalgesia induzida pelo VBa e pela miotoxina.
Vários dados da literatura demonstram que o leucotrieno B4, através da atuação
em nociceptores, causa hiperalgesia e pode contribuir para o componente da
hiperalgesia que é resistente a agentes antiinflamatórios não esteroidais
(RACKHAM & FORD-HUTCHINSON, 1983; LEVINE et al., 1984; MARTIN,
1990; MADISON et al., 1992).
A utilização futura de inibidores específicos da lipoxigenase ou de
antagonistas de receptores para leucotrieno B4 permitirá avaliar mais
adequadamente o papel dos leucotrienos na hiperalgesia acarretada pelo veneno
de B. asper.
O PAF, outro importante mediador lipídico, que contribui para a dor
inflamatória (VARGAFTIC & FERREIRA, 1981; BRAQUET et al., 1987), não
parece estar envolvido na hiperalgesia induzida pelo VBa e MIII, uma vez que
BN 52021, não interferiu com este fenômeno.
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Em relação ao veneno de Bothrops jararaca, como mencionado
anteriormente, TEIXEIRA et al.(1994), demonstraram que os produtos tanto da
cilcooxigenase, como da lipoxigenase e o PAF, são importantes mediadores da
dor induzida por este veneno. Esses dados sugerem diferenças importantes nos
constituintes dos dois venenos, responsáveis pelo seus efeitos hiperalgésicos.
Além da participação de mediadores lipídicos, foi também investigado o
papel de aminas simpatomiméticas na gênese da hiperalgesia acarretada pelos
venenos ou miotoxina. As aminas simpatomiméticas acarretam excitação de
neurônios sensoriais, contribuindo para o fenômeno de hiperalgesia (DRAY,
1997a, para revisão). Quando utilizamos guanetidina, um depletor de aminas
periféricas, não foi possível observar diferença significativa na resposta
hiperalgésica edematogênica induzida pelos venenos ou toxina. Ainda, o prétratamento dos animais com ioimbina, prazozin ou atenolol, antagonistas de
receptores alfa 1, alfa 2 e receptores β adrenérgicos, respectivamente, não
interferiu com as ações acarretadas pelos venenos (dados não mostrados). Estes
resultados, em conjunto, sugerem que aminas simpatomiméticas não medeiam o
efeito hiperalgésico nem edematogênico dos venenos. Cabe ressaltar que
TREBIEN & CALIXTO (1989) demonstraram que receptores α e β adrenérgicos
participam do edema induzido pelo VBj (30µg/pata). Mais uma vez, diferenças na
dose ou na potência de venenos empregados em ambos os estudos, podem
explicar a obtenção de resultados distintos.
Da mesma forma, o óxido nítrico não está envolvido nas respostas
hiperalgésica e edematogênica acarretadas pelo VBj, VBa ou toxina, uma vez que
o tratamento dos animais com LNMMA, um inibidor de NOS, não interferiu com
as respostas induzidas por estes agentes.
Metaloproteinases hemorrágicas possuem papel importante na gênese dos
efeitos locais induzidos por venenos de serpentes do gênero Bothrops
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(GUTIÉRREZ et al., 1995; KAMIGUTI et al., 1991; 1996; 1997; RUCAVADO
et al., 1995; 1998). Além de hemorragia (RUCAVADO et al., 1995), estas
enzimas induzem edema (GUTIÉRREZ et al., 1995), mionecrose (RUCAVADO
et al., 1995, GUTIÉRREZ et al., 1995) e lesão tecidual (RUCAVADO et al.,
1998).
Estudos realizados por CHAVES et al. (1995) mostraram que a resposta
edematogênica induzida pelo VBa, em camundongos, é causada, pelo menos em
parte, por metaloproteinases. Adicionalmente LËON et al.(1998) e RUCAVADO
et al. (2000) demonstraram que o EDTA, um agente quelante de íons capaz de
inibir a ativação das enzimas metaloproteinases, é efetivo em inibir as atividades
hemorrágica e dermonecrótica induzidas pelo VBa, sugerindo a participação
destas enzimas nestes efeitos do veneno.
Com base nos dados acima apresentados, foi nosso objetivo investigar o
papel das metaloproteinases na gênese da dor e do edema induzidos pelos
venenos de B. jararaca e B. asper.
Nossos resultados mostraram que o EDTA, quando incubado com os
venenos de B. jararaca e B. asper, não modifica as ações hiperalgésica e
edematogênica

destes

venenos.

Estes

resultados

sugerem

que

as

metaloproteinases, pelo menos para as doses de venenos presentemente
empregadas, não têm papel preponderante na gênese da dor e/ou que sua
atividade seja possivelmente, mascarada ou suprimida por outros componentes
presentes nestes venenos, como as fosfolipases A2.
Em conjunto, os dados apresentados indicam que os venenos de B.
jararaca e B. asper e a miotoxina III induzem resposta hiperalgésica e
edematogênica. Os dados obtidos com o VBj, associados àqueles obtidos por
TEIXEIRA et al. (1994) indicam que a bradicinina, os eicosanóides e o PAF são
mediadores importantes da hiperalgesia acarretada pelo VBj. Em relação ao VBa,
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a bradicinina e os derivados da lipoxogenase participam da gênese deste
fenômeno. Estes resultados indicam ainda, que a bradicinina e a atividade
fosfolipásica presente ou gerada por estes venenos, têm papel relevante para a
ação algogênica de venenos botrópicos. A importância das fosfolipases nestes
venenos é corroborada pelos dados obtidos com a miotoxina III, uma fosfolipase
A2 variante Asp-49 presente no veneno de B. asper. No entanto, são necessários
estudos adicionais que investiguem de modo mais detalhado, a relação entre
atividade catalítica e o efeito algogênico dessas FLA2 ou mesmo, que
caracterizem os domínios da molécula da toxina envolvidos nesse efeito.
Diferentemente do observado para a resposta hiperalgésica, estes mediadores não
estão envolvidos na genêse ou com o desenvolvimento da resposta edematogênica
acarretada por estes venenos. Não foi possível estabelecer uma correlação entre o
edema e a hiperalgesia acarretados por estes venenos ou toxinas.
.
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6. CONCLUSÃO
Os dados obtidos até o momento sugerem que:
• Os venenos de Bothrops jararaca, Bothrops asper e uma miotoxina isolada do
veneno de Bothrops asper, com atividade de FLA2 (miotoxina III), são
capazes de induzir hiperalgesia e edema em ratos.
• Apesar do antiveneno conter anticorpos específicos capazes de neutralizar o
edema e a hiperalgesia, a neutralização destes efeitos, uma vez desencadeados,
não é efetiva.
• O veneno de Bothrops asper possui atividades biológicas e antígenos comuns
a outros venenos do gênero Bothrops, uma vez que foi detectada neutralização
cruzada entre este veneno e o antiveneno produzido no Instituto Butantan.
• A histamina participa da hiperalgesia e do edema induzidos pela miotoxina
III, enquanto a serotonina participa somente da resposta hiperalgésica
acarretada por esta toxina. Em relação aos venenos brutos, apenas a histamina
participa dos estágios iniciais da resposta edematogênica causada pelo veneno
de B. asper.
• A bradicinina é um mediador importante para o efeito hiperalgésico
acarretado pelos venenos de Bothrops jararaca e B. asper e pela FLA2, mas
não para o efeito edematogênico induzido pelos mesmos.
• Os leucotrienos participam da resposta hiperalgésica causada pelo VBj, VBa e
MIII, enquanto as prostaglandinas parecem estar envolvida apenas na resposta
acarretada pelo VBj. Estes eicosanóides não participam do edema causado
pelo VBj, VBa ou MIII.
• A Interleucina-1, o TNFα, o óxido nítrico e as metaloproteases não estão
envolvidos com a resposta hiperalgésica e edematogênica acarretados por os
ambos venenos e pela toxina.
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• A dor acarretada pelos venenos Bothrops jararaca e B. asper e pela miotoxina
III não está diretamente relacionada com a manifestação da resposta
edematogênica.
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