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Bothrops jararacussu 



MENDONÇA-FRANQUEIRO, E. P. Isolamento e caracterização bioquímica e 
funcional de lectina do veneno de  Bothrops atrox. 2007. 117 f. Dissertação 
(Mestrado) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, 2007. 
 
A finalidade desse trabalho foi a análise de aspectos estruturais e biológicos de uma 
lectina do veneno de B. atrox, denominada galatrox. A purificação da galatrox 
envolveu dois passos cromatográficos, sendo o primeiro por afinidade em coluna de 
agarose-lactose e o segundo referente a aplicação do material retido no gel de 
agarose-lactose (LacR), em coluna de Sephadex G-25. As etapas de purificação 
foram monitoradas por leitura de absorbância em 280nm e SDS-PAGE. Preparações 
de galatrox foram submetidas à digestão in situ com tripsina e a massa molecular e 
o sequenciamento dos peptídeos obtidos foram determinados por espectrometria de 
massa (MALDI-TOF-MS e ESI-CID-MS/MS). A seqüência N-terminal de aminoácidos 
da galatrox foi obtida pela reação automatizada de Edman (PROCISE-419®). A 
atividade lectínica dessa proteína foi caracterizada por meio de testes de aglutinação 
de eritrócitos humanos, na presença ou ausência de diferentes carboidratos como 
lactose (4mM) e galactose (20mM), EDTA (5mM) e aquecimento (100ºC/10min). A 
desgranulação mastocitária foi determinada pela liberação de β-Hexosaminidase por 
células RBL-2H3 sensibilizadas com IgE anti-DNP(dinitrofenil) e estimuladas com 
galatrox, veneno bruto, fração não retida na coluna de agarose-lactose (Lac-nR), 
HSA-DNP (controle positivo) ou PBS (controle negativo). O nível de indução de 
apoptpse e/ou necrose de células RBL-2H3 tratadas com galatrox foi avaliado pela 
marcação com anexina V-FITC e/ou iodeto de propídeo e analisado por citometria 
de fluxo (FACScanto®) com o auxílio do software (CBA-DIVA®). A camptotecina foi 
utilizada como referência de apoptose/necrose. A atividade edematogênica foi 
testada em camundongos pela injeção intraplantar de galatrox; fração Lac-nR, 
veneno bruto e PBS. Análise por SDS-PAGE indicou que as preparações de galatrox 
eram homogêneas e continham bandas de 14.000 e 28.000 de massa molecular 
relativa em condições redutoras ou não, respectivamente. A seqüência N-terminal foi 
correspondente aos seguintes aminoácidos: NNXPQDWLPMNGLXYKIFD, e a 
seqüência de alguns aminoácidos internos corresponderam a KDFSWEWTDR e 
GHSEVWLGLWDK. A atividade hemaglutinante dessa lectina foi dose-dependente e 
inibida por EDTA (5mM), aquecimento (100ºC/10min) e lactose (32mM, 16mM, 8mM, 
4mM, 2mM, 1mM, 0,5mM). Ao contrário do veneno bruto e da fração Lac-nR, esta 
lectina não foi edematogênica e nem promoveu apoptose e necrose de células RBL-
2H3. A galatrox induziu uma discreta desgranulação mastocitária em comparação 
com o veneno bruto e a fração Lac-nR. Com base nos dados obtidos sugere-se que 
a galatrox é uma lectina homodímérica com 28.000 de massa molecular relativa, 
ligante de β-galactosídeos e que apresenta similaridade estrutural com outras 
lectinas tipo-C do veneno de Bothrops ssp. Além disso, a galatrox comportou-se 
como um fraco agente pró-inflamatório e não induziu efeitos apoptótico e necrótico 
significantes. Finalmente, esse trabalho poderá contribuir para o melhor 
entendimento do impacto biológico da presença de lectinas no veneno e nos 
envenenamentos, bem como na geração de novos produtos biotecnológicos. 
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Bothrops erytromelas 



MENDONÇA-FRANQUEIRO, E. P. Isolation and biochemical and functional 
characterization of a lectin from Bothrops atrox snake venom.  2007. 117 f. 
Dissertation (Master) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, 2007. 

 

The aim of this work was the analysis of structural and biological aspects of a B. 
atrox venom lectin, named galatrox. The galatrox purification involved two 
chromatographic steps, starting with an affinity column of Lactosyl-Sepharose 
followed by application of the retained material on a Lactosyl-Sepharose gel (LacR) 
in Sephadex G-25 column. The purification steps were monitored by absorbance at 
280nm and SDS–PAGE. Galatrox samples were submitted to digestion in situ with 
trypsin and the sequencing mass of the obtained peptides were determined by mass 
spectrometry (MALDI-TOF-MS and ESI-CID-MS/MS). The N-terminal sequence of 
amino acids from galatrox was obtained by automatized Edman degradation 
(PROCISE-491®). The lectin activity of this protein was characterized by human 
erytrocytes agglutination test in presence or absence of different carbohydrates as 
lactose (4mM) and galactose (20mM), EDTA (5mM) and heat. The mast cells 
degranulation was determined by β-hexosaminidase release in RBL-2H3 cells 
sensibilized with anti-DNP IgE and challenged with galatrox, crude venom in a non 
retained fraction in Lactosyl-Sepharose (Lac-nR) , HAS-DNP (positive control) or 
PBS (negative control). The apoptosis and/or necrosi induced level in treated RBL-
2H3 cells with galatrox was evaluated using AnnexinV and/or Propidium iodide and 
analysed by flow citometry (FACSCanto®) with the help software (CBA-DIVA®). The 
camptotecin was used with apoptosi/necrosi reference. The edematogenic was 
tested in mice by the intraplantar injection of galatrox, Lac-nR fraction, crude venom 
and PBS. SDS-PAGE analyse indicated that the galatrox preparations were 
homogenous and contained a single band of 14,000 or 28,000 relative molecular 
weight showed in reducting or non-reducting conditions, respectively. N-terminal 
amino acid sequence was determined as following: NNXPQDWLPMNGLXYKIFD, 
and some internal amino acid sequence was obtained which correspond to 
KDFSWEWTDR and GHSEVWLGLWDK. The hemagglutination activity of this lectin 
was dose dependent and inhibited by EDTA (5mM), heating (100ºC/10min) and 
lactose (32mM, 16mM, 8mM, 4mM, 2mM, 1mM, 0,5mM). In the other hand, the crude 
venom and Lac-nR fraction, this lectin was not edematogenic nor promoted 
apoptosis and necrosi of RBL-2H3 cells. The galatrox induced a discret mast cells 
degranulation compared with crude venom and Lac-nR fraction. Based in obtained 
datas is suggested that galatrox is a homodimeric lectin with relative molecular mass 
of 28,000, β-galactoside bindings and that shows structural similarity with other C-
type lectins from Bothrops ssp. venom. Even more the galatrox showed to be a weak 
proinflamatory agent and did not induced significant apoptotic and necrotic effect. 
Finally this work would contribute to better understanding of the biological impact that 
the lectin presence in venom and in poisonings as well in the generation of a new 
biotechnological products.  

 

 

Key words: Lectin, snake, Bothrops atrox, hemagglutination, N-terminal 
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β-HEX  Beta-hexosaminidase 

BthTX-I  Bothropstoxina I do veneno da serpente B.jararacussu 

CF   Citometria de Fluxo 

CLAE   Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

DEMEM  Meio de Cultura de Eagle Modificado por Dulbecco 

DNP-HSA  Dinitrofenil acoplado a Albumina Sérica Humana 

EDTA   Ácido etilenodiaminotetracético 

HEPES  Ácido N-(2-Hidroximetil) Piperazina-N`-2-etanosulfônico  

IgE anti-DNP  Imunoglobulina E anti-dinitrofenil 

IP   Iodeto de propídio 

Lac-nR  Material não retido na coluna de Agarose-Lactose 

LacR   Material retido na coluna de Agarose-Lactose 

PEG   Polietilenoglicol 

PBS   Salina fosfatada tamponada 

PBS-BSA  Soro albumina bovina diluída em PBS 

RBL-2H3  Célula basofílica de linhagem leucêmica de ratos 

SDS Dodecil sulfato de sódio 

UAH Unidades Arbitrárias de Hemaglutinação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO 23 

1.1. Aspectos gerais sobre as serpentes no Brasil 24 

1.2. O veneno das serpentes do gênero Bothrops 27 

1.3. Componentes do veneno do gênero Bothrops 31 

1.4. As lectinas  34 

  

2. OBJETIVOS 42 

2.1. Objetivo geral 43 

2.2. Objetivos específicos 43 

  

3. MATERIAL E MÉTODOS 44 

3.1. Materiais 45 

3.2. Caracterização bioquímica da galatrox 46 

3.2.1. Purificação de lectina específica para β-galactosídeo derivada do 

veneno de B. atrox (galatrox) 

46 

3.2.1.1. Preparação da amostra de veneno bruto de B. atrox  46 

3.2.1.2. Cromatografia de afinidade em agarose-lactose  46 

3.2.1.3. Filtração em gel de Sephadex G-25 47 

3.2.1.4. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 47 

3.2.2. Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS-

PAGE) e determinação da massa molecular relativa (Mr) 

48 

3.2.3. Determinação do ponto isoelétrico 49 

3.2.3.1. Aplicação das amostras e focalização isoelétrica 49 

3.2.3.2. Determinação do gradiente de pH 50 

3.2.4. Eletrotransferência da galatrox para membranas de PVDF 50 



3.2.5. Seqüenciamento de aminoácidos de peptídeos trípticos internos da 

galatrox por espectrometria de massa 

51 

3.2.5.1. Digestão tripsínica in situ de proteínas separadas por SDS-PAGE 51 

3.2.5.2. Seqüenciamento de aminoácidos da região n-terminal da galatrox 

por meio da reação automatizada de Edman  

53 

3.2.6. Espectrometria de massa 53 

3.3. Caracterização funcional da galatrox 54 

3.3.1. Avaliação do caráter lectínico da galatrox por meio de ensaio de 

indução e inibição de hemaglutinação 

54 

3.3.2. Indução de edema 55 

3.3.2.1. Avalição da indução de edema em pata de camundongos de galatrox 

comparada ao Veneno bruto e fração Lac-nR 

55 

3.3.2.2. Avaliação da indução de edema em pata de camundongos de 

galatrox associada à fosfolipase A2 de B. jararacussu (BthTX-I) 

56 

3.3.3. Análise da capacidade da galatrox de induzir a desgranulação de 

mastócitos pela liberação de β-hexosaminidase 

56 

3.3.4. Análise dos efeitos apoptótico e necrótico da galatrox por citometria de fluxo 57 

3.3.5. Atividade coagulante sobre o plasma humano 59 

3.3.6. Avaliação da capacidade da galatrox em induzir agregação plaquetária 60 

3.4. Produção de antisoro murino anti-galatrox 61 

3.5. Análise dos resultados 62 

  

4. RESULTADOS 63 

4.1. Purificação e caracterização bioquímica da galatrox 64 

4.1.1. Obtenção da galatrox, uma lectina que reconhece β-galactosídeos  64 

4.1.2. Determinação de massa molecular relativa 67 

4.1.3. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 67 



4.1.4. Focalização isoelétrica 68 

4.1.5. Determinação das seqüências de aminoácidos de peptídeos internos e 

da região N-terminal da galatrox e seus alinhamentos com lectinas de outras 

serpentes 

69 

4.1.5.1. Alinhamento das seqüências de aminoácidos de galatrox utilizando o 

algoritmo Fasts3 (EMBL) 

76 

4.2. Caracterização funcional da galatrox 79 

4.2.1. Galatrox promove a aglutinação de eritrócitos humanos de modo dose-

dependente 

79 

4.2.2. Inibição da atividade de hemaglutinação 81 

4.2.3. A galatrox não apresentou efeito edematogênico 82 

4.2.4. Efeito edematogênico de galatrox associada a BthTX-I, uma 

fosfolipase A2 da serpente Bothrops jararacussu 

83 

4.2.5. Avaliação da taxa de desgranulação em células RBL-2H3 tratadas 

com galatrox pela liberação de β-hexosaminidase 

84 

4.2.6. Galatrox não promove apoptose nas células RBL-2H3  86 

4.2.7. Galatrox não induz necrose nas células RBL-2H3 86 

4.2.8. Atividade coagulante sobre o plasma humano 90 

4.2.9. Atividade de agregação plaquetária 91 

4.2.10. Obtenção de soro-imune anti-galatrox 91 

  

5. DISCUSSÃO 93 

  

6. CONCLUSÕES 103 

  

REFERÊNCIAS 106 

 



 

 

23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bothrops moojeni 
 

1
-
I
N
T
R
O
D
U
Ç
Ã
O  

 



 

 

24

1.1. Aspectos gerais sobre as serpentes no Brasil 

Existem, no mundo, aproximadamente três mil espécies de serpentes, das 

quais apenas quatrocentos e dez são consideradas venenosas. Segundo Guércio et 

al. (2006), muitos fatores influenciam na composição do veneno dessas serpentes, 

dentre eles, o habitat e a idade do animal. 

As serpentes estão classificadas de acordo com suas características 

morfológicas em cinco famílias: Atractaspididae; Viperidae (subfamílias Viperinae e 

Crotalinae - gêneros Bothrops, Crotalus e Lachesis); Elapidae (subfamílias 

Micrurinae - gênero: micrurus); Colubridae e Hidrophiidae. Apenas duas dessas 

famílias são conhecidas como peçonhentas (Viperidae e Elapidae), isto é, aquelas 

que produzem toxinas em glândulas especializadas e têm aparelhos apropriados 

para inoculá-las, ocasionando intoxicações sérias no homem e em outras espécies 

animais. No Brasil, as serpentes do gênero Bothrops são encontradas em todo o 

território nacional. Algumas espécies apresentam maior importância por sua extensa 

distribuição geográfica em território brasileiro como, por exemplo, a Bothrops atrox 

na região Norte, a B. erythromelas no Nordeste, a B. moojeni nas regiões Centro 

Oeste e Sudeste e a B. jararaca nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste 

(CARDOSO, 1985).  

A serpente Bothrops atrox, conhecida vulgarmente como, Jararaca do norte, 

Jararaca-do-rabo-branco, Acuambóia, Cuambóia, Combóia ou Cambéua tem sua 

distribuição geográfica na Venezuela, Guianas, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, 

Norte da Argentina e Brasil (Fig. 1). Esta é a espécie peçonhenta mais comum no 

leste do Pará e provavelmente em toda a Amazônia. 

 



 

 

25

 

Figura 1. Distribuição da serpente peçonhenta B. atrox no Brasil (MELGAREJO, 
2003). Fonte da foto: http://animalpicturesarchive.com/animal/a7/Fer-de-
Lance__Bothrops_atrox_Caissaca_Lancehead_Snake-by_John_White.jpg 

 

De acordo com o Guia Brasileiro de Vigilância Epidemiológica (1998), no 

Brasil são notificados anualmente cerca de vinte mil acidentes, com uma letalidade 

em torno de 0,43%. O acidente crotálico tem a pior evolução, apresentando o maior 

índice de letalidade. Os valores detectados para os diversos tipos de acidentes 

assim se distribuíram: Botrópico, 0,31%; Crotálico, 1,85%; Laquético, 0,95% e 

Elapídico, 0,36%. Cerca de 19% dos óbitos não são informados o gênero da 

serpente envolvida no acidente. Cerca de 75% dos casos são atribuídos às 

serpentes do gênero Bothrops; 7% ao gênero Crotalus; 1,5% ao gênero Lachesis; 

0,5% provocados pelo gênero Micrurus e 3% às serpentes não peçonhentas. 

 A maioria dos envenenamentos ofídicos na América Latina é causada por 

espécies da família Viperidae. Os envenenamentos por mordidas de serpentes 

constituem um problema de saúde pública relevante e atingem fundamentalmente a 

população rural envolvida na agricultura e se caracterizam por uma fisiopatologia 

complexa. A administração parenteral de antivenenos constitui o único recurso 
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terapêutico cientificamente validado para o tratamento dos envenenamentos 

ofídicos. No entanto, tem-se demonstrado que os efeitos locais provocados por 

esses venenos são apenas parcialmente neutralizados pelo soro específico (WEN, 

2000), sendo necessária a busca de alternativas terapêuticas que minimizem os 

efeitos locais da ação do veneno.  

Sabe-se que na natureza os gambás podem alimentar-se de serpentes 

venenosas e não venenosas e apresentam resistência ao veneno ofídico. Alguns 

estudos visam conhecer os aspectos que ocorrem da interação entre gambás do 

gênero Didelphis e serpentes venenosas (tanto viperídeas quanto elapídeas), a fim 

de se obterem dados sobre o comportamento de predação desses mamíferos e o 

seu mecanismo de resistência ao veneno ofídico. Já foram realizados estudos em 

Didelphis marsupialis filhotes e adultos, indicando que esses animais são 

predadores efetivos de serpentes na natureza e que o comportamento de predação 

é inato. Esses animais apresentam uma resistência natural aos efeitos da mordida 

de serpentes, ao qual em muitos casos pode ser explicado pela presença de fatores 

de neutralização do soro sangüíneo (DOMONT; PERALES e MOUSSATCHE, 1991; 

PEREZ e SANCHEZ, 1999). Um inibidor de proteinase chamado Oprin, isolado do D. 

virginiana, mostrou proteger este marsupial contra os efeitos deletérios da ação de 

metaloproteinases e contra toxinas hemorrágicas encontradas em veneno de 

Crotalus atrox (CATANESE e KRESS, 1992). A resistência à hemorragia causada 

pelo veneno foi atribuída ao pH e a uma glicoproteína ácida a qual é estável a alta 

temperatura e tem uma massa molecular em torno de 52 a 90kDa (MARTINS et al., 

2005).  
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1.2. O veneno das serpentes do gênero Bothrops 

 Os venenos de serpentes são produzidos em glândulas especializadas 

capazes de sintetizar e secretar uma grande quantidade de substâncias 

biologicamente ativas, compostas principalmente de proteínas e polipeptídeos. 

Várias destas substâncias, já analisadas, demonstraram efeitos biológicos 

diversificados (BOLANÕS, 1984).  

 A natureza e as propriedades biológicas dos componentes da peçonha são 

típicas da espécie animal de onde provêm, enquanto que a concentração de cada 

um deles, intraespecificamente, pode variar com a região geográfica, a idade, o 

sexo, os hábitos, as mudanças das estações e o tempo decorrido entre uma 

extração e a imediatamente anterior (FURTADO et al., 1991; FERREIRA et al., 

1992). As variações populacionais se unem a uma interessante variação 

ontogenética na bioquímica e farmacologia dos venenos (GUTIÉRREZ e CHAVES, 

1980). Um exemplo é o da cascavel centro americana Crotalus durissus terrificus, 

onde o veneno de exemplares recém-nascidos têm fortes ações neurotóxicas e 

miotóxica, similares ao veneno da subespécie sul americana, enquanto que nos 

exemplares adultos há uma ação local e hemorrágica, sem neurotoxicidade evidente 

(LOMONTE e GUTIÉRREZ, 1983).  

 O envenenamento pelo gênero Bothrops causa diversos distúrbios 

fisiopatológicos, incluindo as desordens do sistema hemostático relacionados à 

ativação dos fatores X e II, consumo do fibrinogênio e inibição da agregação 

plaquetária, conduzindo aos sintomas sistêmicos característicos (NAHAS et al., 

1979; KAMIGUTI e CARDOSO, 1989; SANO-MARTINS e SANTORO, 2003). Além 

desses, o veneno botrópico possui ações proteolíticas e induz sinais locais como 

edema, hemorragia e necrose, que são as principais manifestações clínicas 
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observadas (MARUYAMA et al., 1990; SANCHEZ; FREITAS e FERREIRA-ALVES, 

1992). Esses efeitos são resultantes da adição ou ação sinérgica de diversas toxinas 

ativas no veneno (OWNBY, 1990). 

 A variabilidade na composição química e nas ações biológicas dos venenos 

pode ter caráter tanto interespecífico como intraespecífico. Furtado et al. (1991), 

caracterizando as ações biológicas dos venenos de serpentes do gênero Bothrops, 

demonstraram variações interespecíficas. Meier (1986) e Otero et al. (1992), 

verificaram variações intraespecíficas nos constituintes e nas ações biológicas do 

veneno de Bothrops atrox. Do veneno de Bothrops atrox podemos citar algumas 

proteínas já isoladas: um componente denominado "fator de crescimento dos 

nervos" (Nerve Factor Growth, NFG), que é uma proteína solúvel que regula a 

sobrevivência, crescimento, plasticidade morfológica ou atua na síntese de proteínas 

para funções diferenciadas dos neurônios (KOSTIZA e MEIER, 1996). Zeller e Maritz 

(1944) detectaram no veneno de serpente B. atrox atividade L-aminoácido oxidase, 

proteína com massa molecular relativa (Mr) de 35.000, com 10-20% de carboidratos 

(HOGUE-ANGELETTI et al., 1976). Isolou-se também, uma lectina denominada 

trombolectina, que apresenta atividade agregadora de plaquetas ocasionalmente 

(GARTNER et al., 1980). E deste mesmo veneno, foi isolada uma protease trombina-

símile, batroxobina, com atividade apenas sobre a cadeia Aα do fibrinogênio, 

formando coágulos fracos de fibrina (MEIER; ADLER e WEISS, 1988); uma 

serinoproteinase, a trombocitina, que apresenta baixa atividade proteolítica sobre o 

fibrinogênio, mas induz agregação plaquetária (KIRBY et al., 1979). É interessante 

observar que estas duas enzimas trombina-símile apresentam funções essenciais da 

trombina, sendo complementares. Hofmann e Bom (1987) isolaram duas frações do 

veneno de B. atrox capazes de ativar o fator X da cascata da coagulação. Estas 



 

 

29

frações são constituídas por uma cadeia polipeptídica com Mr 59.000 ligada por 

pontes dissulfeto a uma ou duas cadeias leves com Mr 14-15.000, não sendo 

inibidas por inibidores específicos de serinoproteinases. Além destas frações, foi 

purificado um fator ativador da protrombina, que possui Mr 70.000, também não 

inibido por inibidores de serinoproteinases. Entretanto, é inibido por inibidores 

específicos de metaloproteinases, indicando que esta enzima provavelmente seja 

uma metaloproteinase (HOFMANN e BOM, 1987). 

O processo inflamatório causado pelas frações proteolíticas do veneno do 

gênero Bothrops caracteriza-se clinicamente por dor e edema na região da mordida. 

Este edema é provavelmente devido à ação direta de componentes do veneno sobre 

a microvasculatura, aumentando a permeabilidade de capilares e vênulas e efeito de 

mediadores endógenos liberados por componentes do veneno. Entre estes 

mediadores estão histamina, prostaglandinas, cininas, C3a e C5a [(proteases do 

veneno ativam a via alternativa do complemento) (TAMBOURGI et al., 1992)] e 

ativação de mastócitos com conseqüente desgranulação e liberação de potentes 

mediadores biologicamente ativos. O produto dos mastócitos também pode 

promover aumento da permeablidade vascular, inflamação local, anormalidades na 

coagulação, no sistema da fibrinólise e resposta anafilática (METZ, 2006). Apesar de 

que, numa nova abordagem, os mastócitos têm sido considerados como células 

importantes na proteção e sobrevivência do hospedeiro no envenenamento 

(RIVERA, 2006). 

A hemostasia é um mecanismo responsável pelo equilíbrio hemodinâmico e 

integridade do sistema cardiovascular. As alterações na coagulação sangüínea 

constituem características importantes do envenenamento por serpentes da família 

Viperidae (MARKLAND, 1998). Essas alterações, associadas com quadros de 



 

 

30

desfibrinação, coagulação intravascular disseminada e trombocitopenia 

(ROSENFELD, 1971; GUTIÉRREZ, 1995), resultam da ação de proteínas que 

afetam diversos componentes do sistema hemostático, enzimas do tipo coagulante e 

pró-coagulante, tais como serinoproteinases “tipo trombina” (STOCKER e BARLOW, 

1976; SELISTRE e GIGLIO, 1987) e metaloproteinases que ativam os fatores X 

(fator Stuart-Prower) e II (protrombina) da cascata da coagulação (HOFMANN; 

DUMAREY; BOM, 1983). Estes componentes, de forte ação coagulante in vitro, 

consomem o fibrinogênio in vivo, transformando-o em fibrina e também ativam a 

cascata da coagulação de maneira diferente da trombina fisiológica, não sendo 

neutralizada pela heparina. Quando há ativação do fator X, há também consumo dos 

fatores V, VII e plaquetas, levando à produção de coagulação intravascular 

disseminada (CIVD), com formação e deposição de microtrombos na rede capilar, o 

que poderia também contribuir para desencadear insuficiência renal aguda 

(CARDOSO, 1990; BRASIL, 1999). A falência renal aguda constitui a complicação 

mais comum nos casos letais após a mordida por serpentes (RIBEIRO et al., 1988). 

Vasconcelos e colaboradores (1998), sugeriram que os efeitos renais podem ser 

devido a um mecanismo indireto promovido pelo processo de disseminação da 

coagulação intravascular. 

A miotoxicidade é o efeito produzido por toxinas presentes no veneno que 

apresentam ação específica sobre os músculos esqueléticos (MEBS e OWNBY, 

1990; LOMONTE et al., 1990). A necrose ou mionecrose é uma importante 

complicação das mordidas das serpentes. Em muitos casos, a mionecrose local 

pode levar à seqüelas drásticas tais como a perda permanente do tecido, 

desabilitando-o ou sendo necessária sua amputação. As miotoxinas, que provocam 

a mionecrose, são geralmente definidas como componentes naturais, geralmente 
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pequenas proteínas ou peptídeos, da secreção do veneno, que induzem 

irreversivelmente danos às fibras esqueléticas musculares. Elas são particularmente 

abundantes e comuns nos venenos ofídicos, mas podem ser encontradas também 

em outros organismos (OTERO et al., 2002). 

 

1.3. Componentes do veneno do gênero Bothrops 

A composição do veneno é um complexo de neurotoxinas, citotoxinas, 

cardiotoxinas, fatores de crescimento de nervo, lectinas, proteínas ligantes ao fator 

von Willebrand, ao fator IX/X e as glicoproteínas das plaquetas (GP), desintegrinas, 

peptídeos potenciadores da bradicinina, peptídeos natriuréticos e ainda as enzimas 

como proteases, fosfolipases, fosfodiesterases, colinesterases, aminotransferases, 

aminoácido oxidases, catalases, ATPases, hialuronidases, NAD nucleosidases e β-

glicosaminases (MATSUI; FUJIMURA; TITANI, 2000). 

Fosfolipases são enzimas que ocorrem amplamente na natureza em ambas 

as formas, intra e extracelular (da SILVA-GIOTTO et al., 1998; DENNIS, 1994; KINI, 

2003). Elas catalisam a hidrólise de glicerofosfolipídeos formando lisofosfolipídeos e 

ácidos graxos. As PLA2s encontradas em mamíferos exercem papel importante na 

fertilização, proliferação celular, contração do músculo liso e doenças de 

hipersensibilidade e inflamação crônica. São também importantes nas funções 

celulares como transdução de sinais via biossíntese de prostaglandinas e 

leucotrienos e homeostase da membrana incluindo a manutenção dos “pools” de 

fosfolipídeos celular e reparo da membrana através de deacilação e reacilação 

(DENNIS, 1994; KINI, 2003). 

Dentre as miotoxinas descritas nos venenos de serpentes estão as 

fosfolipases que formam um grande grupo, as quais podem ser colocadas na 
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categoria dos tipos neurotóxicas e não-neurotóxicas (MEBS e OWNBY, 1990). As 

miotoxinas fosfolipásicas desempenham um papel relevante no efeito letal geral. 

Seus valores de dose letal 50% (DL50) são extremamente baixos, devido ao potente 

efeito pré-sináptico na junção neuromuscular. Além disso, essas fosfolipases (PLA2) 

causam expressiva necrose da musculatura esquelética em doses muito baixas (1-2 

µg) em roedores (DIXON e HARRIS, 1996). Em contrapartida, as miotoxinas 

fosfolipásicas não-neurotóxicas são encontradas como componentes abundantes e 

ao contrário das miotoxinas neurotóxicas, estas fosfolipases geralmente exibem 

altos valores de DL50, sendo de pouca relevância para o efeito letal geral do veneno 

correspondente (GUTIÉRREZ et al., 1986; HOMSI-BRANDENBURGO et al., 1988). 

As fosfolipases A2 (PLA2s E. C. 3.1.1.4) são enzimas de grande interesse médico-

científico devido ao envolvimento em inúmeras patologias humanas inflamatórias e 

no envenenamento por venenos de serpentes e abelhas. A atividade das PLA2s foi 

observada pela primeira vez em um veneno da cobra (Naja naja) e em extratos 

pancreáticos de mamíferos (SOARES; FONTES e GIGLIO, 2004).  

L-aminoácido oxidases (LAAOs) são flavoenzimas que catalisam a 

deaminação oxidativa estereoespecífica de um substrato L-aminoácido para um α-

cetoácido com a produção de amônia e peróxido de hidrogênio (AHN; LEE; KIM, 

1997; CURTI; RONCHI; SIMONETTA, 1992; ZHANG, et al., 2003). São amplamente 

distribuídas em muitos organismos como as bactérias, fungos, algas verdes e 

venenos de serpentes e são envolvidas na utilização de fontes de nitrogênio 

(STÁBELI et al., 2004). A primeira função da LAAO é provavelmente a de promover 

hipotensão à vítima pela ativação de guanilato ciclase solúvel na presença de 

superóxido dismutase (AIRD, 2002). 
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Metaloproteinases são enzimas abundantes em venenos de serpentes da 

família Crotalinae e Viperinae. Elas são relevantes na fisiopatologia do 

envenenamento, sendo responsável pela hemorragia local e sistêmica, edema, 

ativação do complemento e dermonecrose, freqüentemente observada nas vítimas. 

São enzimas zinco-dependente, de peso molecular variado, que se classificam, do 

ponto de vista estrutural, baseado nos seus domínios. O domínio proteinase de 

todas as classes da toxinas hemorrágicas metaloproteinases, primariamente 

apresenta a função de degradação da membrana basal de capilares e vênulas e 

conseqüente escape do sangue dos vasos. Estas enzimas também degradam 

proteínas da coagulação sangüínea tais como o fibrinogênio, fibrina e fator von 

Willebrand (KAMIGUTI et al., 1994). O domínio tipo integrina confere a essas 

enzimas a capacidade de reconhecer receptores da família das integrinas nas 

membranas das plaquetas e de outros tipos celulares, afetando o processo de 

agregação plaquetária e a adesão de outras células do substrato da matriz 

extracelular (SOUZA et al., 2000). 

Serinoproteinases são encontradas em microorganismos, plantas e diversos 

animais. São muito abundantes nos venenos de serpentes principalmente na família 

Viperidae, onde constituem aproximadamente 20% do total de proteínas contidas no 

veneno. Estas enzimas têm propriedades bioquímicas e estruturais, como a tríade 

catalítica que é altamente conservada (Ser195, His57 e Asp102), que as classificam 

como serinoproteinases. Apresentam diversas funções biológicas e podem estar 

envolvidas na digestão, ativação do sistema complemento, diferenciação celular e 

hemostasia. As serinoproteinases afetam a cascata da coagulação, muitas vezes 

não especificamente, a partir da degradação proteolítica ou seletivamente através da 

ativação ou inativação de fatores da coagulação envolvidos na agregação 
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plaquetária, coagulação e fibrinólise (BRAUD; BOM; WISNER, 2000). Há um grande 

número de serinoproteinases responsáveis por agregação de plaquetas encontradas 

em vários venenos. Em B. atrox, essa serinoproteinase é a trombocitina (KIRBY et 

al., 1979). 

Outros componentes que induzem a agregação plaquetária têm sido 

descritos, entre estes, estão os não enzimáticos com ação direta sobre as plaquetas 

(KINI e EVANS, 1990; SMITH e BRINKOUS, 1991). Nesse grupo estão as lectinas 

isoladas de veneno da Lachesis muta e de outros venenos de serpentes, as quais se 

ligam às plaquetas e induzem uma mudança conformacional no receptor de 

fibrinogênio (glicoproteína plaquetária IIb/IIIa) permitindo a ligação ao fibrinogênio e 

subseqüente agregação (MARKLAND, 1998). 

 

1.4. As lectinas 

As lectinas consistem de um vasto grupo de proteínas com habilidade de se 

ligarem especificamente, reversivelmente e não-covalentemente a carboidratos 

(KISHORE; EGGLETON; REID, 1997). O papel das lectinas no envenenamento 

ainda não está claro. Muitos de seus efeitos biológicos, têm sido relatados, como a 

aglutinação de eritrócitos em ensaios in vitro.  

No final do século 19, já se tinha conhecimento da ocorrência dessas 

proteínas na natureza, que possuem a habilidade de aglutinar eritrócitos. Tais 

proteínas foram referidas como hemaglutininas ou fitoaglutininas por serem 

originalmente encontradas em extratos de plantas. Watkins e Morgan (1950), num 

estudo de revisão, mostraram a primeira evidência da presença de açúcares em 

superfície de células e seu potencial papel como marcador de identidade, um tema 

aceitável na glicobiologia moderna (SHARON e LIS, 2004). Levando em conta os 
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ligantes para açúcares de superfície, que são as lectinas endógenas e que 

reconhecem esses açúcares, foi identificado o primeiro receptor hepático 

asialoglicoproteína descrita posteriormente. A habilidade das aglutininas de plantas 

distinguir entre eritrócitos de diferentes tipos sangüíneos, levaram Boyd e Shapleigh 

(1954) a proporem para elas o nome lectinas, do latim legere, escolher ou mudar. 

Este termo foi generalizado e adotado para toda aglutinina açúcar-específico de 

origem não imune, independente da fonte e especificidade de tipo sangüíneo 

(SHARON e LIS, 1972).  

As lectinas podem ser encontradas nos reinos compostos por seres vivos, de 

vírus a bactéria e de plantas a animais. A primeira atividade de lectina animal foi, 

provavelmente, detectada no veneno de serpente de Crotalus durissus 

(KILPATRICK, 2002). Baseado numa análise da seqüência de aminoácidos de 

lectinas conhecidas, Kurt Drickamer propôs em 1988 que a atividade ligante de 

carboidrato de quase todas as lectinas residia num segmento polipeptídeo limitado, 

designado por ele como Domínio de Reconhecimento de Carboidrato (CRD). 

O CRD envolvido na ligação de carboidrato e cálcio é conservado na maioria 

das lectinas verdadeiras estudadas e sua seqüência é composta de Gln96, Pro97, 

Asp98, Tyr100, Glu104, Asn119, Asp120 e Gln121 (Fig. 3). Além disso, outros 

resíduos descritos como importantes para o molde do CRD foram também 

observados na figura 2 (Gly12, Cys31, Gly69, Thr82, Asp83, Thr87, Trp92, Cys106, 

Gly114, Trp118, Cys123 e Cys131) (DRICKAMER, 1988; GUIMARÃES-GOMES et 

al., 2004).  
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 Figura 2.  Análise estrutural das lectinas de veneno de serpente (SVLs). (A) Múltiplo alinhamento da seqüência de 11 lectinas 

verdadeiras do veneno de Crotalus atrox (CaL), Bothrops jararaca (BjL), B. pirajai (BpL), Agkistrodon piscivorus (ApL), Bitis 
arietans (BaL), Lachesis muta stenophyrs (LmsL), B. insularis (BiL), B. jararacussu (BjcuL), Trimeresurus stejnegeri (TsL), 
Bungarus fasciatus (BfL-1 e BfL-2). As estruturas secundárias: β-fita em verde, α-hélices em vermelho e regiões extendidas em 
azul. As cisteínas são marcadas por asteriscos (*), as cisteínas envolvidas na intercadeia de ligação dissulfeto em itálico e as 
pontes dissulfeto das SVLs estão mostradas em linha preta seguindo a representação da estrutura secundária da CLP. O 
tripeptídeo 96–98 envolvidos na especificidade de ligação a carboidrato está no retângulo.  
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A superfície diretamente envolvida na ligação com o carboidrato (CRD) é 

carregada negativamente em todas as lectinas e apresenta uma forma côncava que 

acomoda a galactose e o íon cálcio. Estas características permitem provavelmente a 

interação das SVLs ( Snake Venom Lectins) com o grupo hidroxila do sacarídeo e o 

íon cálcio modulando, conseqüentemente a função biológica destas lectinas como 

moléculas hemaglutinantes. Entretanto, um CRD incompleto conduz a uma ausência 

da atividade verdadeira da lectina como aquelas lectinas do grupo das lectinas 

símile tipo-C (CLPs). Por outro lado, outras atividades biológicas são permitidas para 

estas CLPs, tais como ligar à superfície positivamente carregada do domínio do fator 

A1 de von Willebrand (LU et al., 2005). A lactose, um inibidor específico da 

hemaglutinação mediada por lectinas de serpentes, é também um potente inibidor 

da agregação plaquetária, além da inibição produzida por prostaglandinas I2 e E1 e 

peptídeos com domínios RGD (CHOW e KINI, 2001). 

Walker e colaboradores (2004) isolaram uma lectina de Crotalus atrox (CaL) e 

demonstraram uma organização intrigantemente oligomérica de acordo com os 

dados cristalográficos, por exemplo, uma estrutura decamérica formada por cinco 

dímeros. A estrutura oligomérica da CaL é mantida principalmente pelas pontes 

salinas (por exemplo, Glu54-Arg84), as interações polar e apolar (por exemplo, 

Asn1, Leu5, Tyr55, e Arg84) e um conjunto hidrofóbico (Leu5, Trp7, Tyr34 e 

Phe135). Significativamente, a análise de regiões análogas de SVLs sugeriu que a 

forma decamérica não era uma estrutura estável para elas. Todas as SVLs 

mostraram o resíduo Arg84, que é importante para a estabilização da forma 

oligomérica da CaL, envolvido diretamente em ligações de hidrogênio e em uma 

ponte salina com o resíduo Asp88 dentro de sua estrutura dimérica. 
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Conseqüentemente, esta característica impediria a formação de algumas interações 

interdimérica importantes entre os monômeros ligados não por pontes de dissulfeto. 

O grande número de lectinas identificadas e a grande variabilidade em sua 

estrutura, propriedades e distribuição refletem uma ampla gama de adaptações das 

lectinas aos mais diferentes fenômenos biológicos. Alguns tipos de lectinas 

interagem preferencialmente com células tumorais, o que indica que essas células 

diferem das células normais correspondentes quanto ao padrão de glicosilação da 

superfície celular. Foi mostrado também que as células tumorais carregam, em sua 

superfície, lectinas que não são encontradas em células normais e que estão 

envolvidas na formação de metástases. As lectinas estão relacionadas à interação 

de vários tipos celulares em diferentes processos fisiológicos que envolvem adesão 

célula-célula, como, por exemplo, na interação do espermatozóide com o óvulo, na 

germinação do grão de pólen como mostra a Figura 3 (CARVALHO et al., 2001). 

O interesse pelas lectinas foi grandemente estimulado pela demonstração que 

elas são ferramentas valiosíssimas para a detecção, isolamento e caracterização de 

glicoconjugados, primariamente de glicoproteínas, pela histoquímica de células e 

tecidos e para o exame de mudanças que ocorrem sobre as superfícies de células 

durante o processo fisiológico e patológico, a partir da diferenciação de células 

cancerígenas (SHARON e LIS, 2004). A especificidade de lectinas por certos 

carboidratos tem permitido seu uso para detectar e estudar células com carboidratos 

superficiais como glicoproteínas, imunoglobulinas e para identificar células 

cancerígenas (SINGH; NIAZ; RASTOGI, 1999).  
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Figura 3.  Interações da lectina com carboidrato em superfície de células mediam 
interações célula-célula e/ou célula-matriz extracelular através do reconhecimento 
específico de glicoconjugados. Baseado no diagrama original de BioCarbAB (Lund, 
Sweden- SHARON e LIS, 2004) 

 

Um tipo de lectina de mamíferos, a selectina, participa na orientação de 

células T virgens circulantes do sistema imune, para saírem do sangue e penetrar 

num tecido linfóide secundário. A L-selectina expressa pela célula T virgem liga-se à 

porção carboidrato das adressinas vasculares, que estão presentes na superfície 

das células endoteliais dos vasos sangüíneos. O carboidrato reconhecido pela L-

selectina é o sialil-Lewis X sulfatado, que é estruturalmente relacionado aos 

carboidratos que formam a série Lewis de antígenos de grupos sangüíneos 

(PARHAM, 2001). Outras lectinas que possuem similaridades com as descritas 

anteriormente, de venenos de serpentes como echicetina, uma proteína ligante a 

glicoproteína Ib (POLGAR et al., 1997) e bothrocetina, uma proteína ligante ao fator 
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von Willebrand (USAMI et al., 1993), são as lectinas símile ou denominadas lectinas-

like. As lectinas símile são um importante grupo de proteínas entre os componentes 

hemorrágicos no veneno de serpente, mas que não contém o clássico loop ligante 

de açúçar e cálcio e elas estão envolvidas na ligação de muitos receptores e 

proteínas fisiologicamente importantes.  

 A primeira lectina isolada de serpente foi obtida do veneno de Bothrops 

atrox e parcialmente caracterizada (GARTNER; STOCKER; WILLIAMS, 1980; 

GARTNER e OGILVIE, 1984). Esta lectina foi denominada trombolectina e suas 

características bioquímicas e biológicas são: I) lectina β-galactosídea; II) proteína 

homodimérica ligada por ponte dissulfeto com monômeros de peso molecular em 

torno de 15.000; III) proteína não glicosilada; IV) ponto isoelétrico heterogêneo (pI 

6,4 ou entre 9,5-9,7); V) lectina ligante de cálcio; VI) atividade de hemaglutinação 

dependente da presença de cálcio e inibida por agentes redutores , EDTA, açúcares 

e aquecimento. Entretanto, a seqüência N-terminal de aminoácidos e a seqüência de 

peptídeos internos da trombolectina não foram descritas até o momento. Desde a 

sua descrição inicial, as lectinas de veneno de serpente foram isoladas de diversos 

gêneros, incluindo Agkistrodon (GARTNER e OGILVIE, 1984 e KOMORI et al., 1999, 

Bitis (NIKAI et al., 1995) e Bothrops (GARTNER; STOCKER; WILLIAMS, 1980; 

LOMONTE et al.,1990; CARVALHO; MARANGONI; NOVELLO, 2002; GUIMARÃES-

GOMES et al., 2004; HAVT et al., 2005; PANUNTO et al., 2006). 

Muitos efeitos biológicos de lectinas de veneno de serpente têm sido 

relatados, tais como aglutinação de eritrócitos in vitro, atividade mitogênica sobre 

linfócitos, agregação plaquetária e indução de edema, liberação de cálcio do 

estoque interno de células, inibição da proliferação de células, indução de 
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inflamação e citotoxicidade (LOMONTE et al., 1990; MARCINKIEWICZ et al., 2000; 

HAVT et al., 2005; PANUNTO et al., 2006). Entretanto, pouco se conhece sobre as 

lectinas tipo-C (cálcio dependente) derivadas de veneno de B. atrox. Dessa forma, 

torna-se de fundamental importância o aprofundamento na investigação funcional e 

estrutural das lectinas de veneno de serpentes, o qual poderá fornecer novas 

ferramentas e/ou tratamentos mais eficazes na minimização dos efeitos do 

envenenamento botrópico. 
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2.1. Objetivo geral 

Isolamento e caracterização bioquímica e funcional de Lectina do veneno de 

B. atrox. 

 

2.2. Objetivos epecíficos: 

2.2.1. Caracterização bioquímica: 

2.2.1.1. Padronização da metodologia para o isolamento de uma lectina do 

veneno de Bothrops atrox;  

2.2.1.2. Avaliação do conteúdo das preparações de galatrox por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência; 

2.2.1.3. Determinação da massa molecular relativa; 

2.2.1.4. Determinação do ponto isoelétrico; 

2.2.1.5. Determinação da seqüência N-terminal e seqüenciamento de 

peptídeos internos dessa proteína; 

2.2.2. Caracterização funcional: 

2.2.2.1. Análise do caráter lectínico, por meio do ensaio de hemaglutinação 

na presença ou ausência de EDTA ou de carboidratos; 

2.2.2.2. Análise da capacidade da lectina em induzir desgranulação 

mastocitária pela liberação de β-hexosaminidase a partir de células RBL-2H3; 

2.2.2.3. Avaliação do efeito apoptótico e/ou necrótico sobre células RBL-2H3; 

2.2.2.4. Avaliação da atividade edematogênica; 

2.2.2.5. Análise da capacidade da galatrox de induzir agregação plaquetária; 

2.2.2.6. Determinação do potencial coagulante da lectina isolada.  
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3.1. Materiais 

 
3.1.1. Veneno 

Veneno bruto de B. atrox adquirido do Serpentário SANMARU, Taquaral, SP. 

 

3.1.2. Animais 

Os camundongos machos da linhagem suíça com peso de 18-22g foram 

fornecidos pelo Biotério Central do Campus de Ribeirão Preto, da Universidade de 

São Paulo. 

 

3.1.3. Plasma 

O plasma humano de indivíduos saudáveis recém colhido, que foi utilizado 

para os experimentos de coagulação, é procedente do Hemocentro da cidade de 

Ribeirão Preto. 

 

3.1.4. Outros materiais 

Os demais reagentes utilizados para caracterização bioquímica e funcional da 

proteína foram de grau analítico, e os materiais e equipamentos estão descritos na 

metodologia. 
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3.1.5. Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEUA - Comissão de Ética no Uso 

de Animais - (Protocolo nº 05.1.822.53.8) e também pelo Comitê Nacional em 

Pesquisa (Protocolo CEP/FCFRP nº 56). 

 

3.2. Caracterização bioquímica da galatrox 

 

3.2.1. Purificação de lectina do veneno de B. atrox  

 

3.2.1.1. Preparação da amostra de veneno bruto de B. atrox 

O veneno bruto de B. atrox (150mg) adquirido do Serpentário SANMARU 

(Taquaral-SP) foi suspenso em 3mL de salina tamponada fosfatada (PBS) (0,01M 

Na2HPO4, 0,85% NaCl, pH 7,4). A suspensão foi centrifugada em Centrífuga Excelsa 

Baby I mod. 206 Fanem a 600xg por 10 min a 25ºC para remover materiais 

insolúveis. A concentração protéica do sobrenadante foi determinada pelo método 

de Microbiureto (ITZHAKI; GILL, 1964) e os resultados foram obtidos pela leitura de 

absorbância em 310nm e expressos em mg de proteína por mL.  

 

3.2.1.2. Cromatografia de afinidade em agarose-lact ose 

A solução, do veneno bruto (33,5 mg/mL) foi aplicada (3mL) numa coluna 

(10cm x 1cm) com 5mL de agarose-lactose (Sigma, St. Louis, USA), previamente 

equilibrada com tampão PBS pH 7,4. O procedimento cromatográfico foi monitorado 

pela leitura de absorbância em 280 nm (Espectrofotômetro Beckman DU-640) e por 

SDS-PAGE. O material não retido na coluna (Lac-nR) foi eluído com o tampão de 
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equilíbrio e coletado em frações de 2,0 mL, até a obtenção de valores de densidade 

ótica inferiores a 0,003 como indicado pelo fabricante. O material retido (LacR) na 

coluna foi eluído com PBS contendo lactose (50mM) e coletado em frações de 

500µL cada. As frações cromatográficas que apresentaram valores de absorbância 

(280 nm) entre 0,1 a 0,8 foram reunidas em um único grupo (LacR). 

 

3.2.1.3. Filtração em gel de Sephadex G-25 

A coluna em gel de Sephadex G-25 (PD-10) (Amersham Pharmacia Biotech, 

Little Chalfont, UK-PD-10: 10 x 1cm), utilizada para remover a lactose das amostras 

de galatrox, foi equilibrada com um volume cinco vezes superior ao seu volume com 

PBS. A fração LacR, 3mL, foi aplicado a esta coluna e eluído com o mesmo tampão. 

Foram coletadas amostras de 500µL e a galatrox foi recuperada nas frações 7, 8, 9, 

10 e 11. O procedimento cromatográfico foi monitorado pela leitura de absorbância 

em 280nm (Espectrofotômetro Beckman DU-640) e por SDS-PAGE. As frações 

contendo galatrox foram concentradas por ultrafiltração em AMICON em membrana 

de 3.000Da até o volume de 1mL. Preparações de galatrox purificada foram 

armazenadas em câmara fria a 4ºC até o momento do uso. A concentração protéica 

foi determinada pelo método do Microbiureto e os dados utilizados para cálculo de 

rendimento da proteína purificada. 

 

3.2.1.4. Cromatografia Líquida de Alta Eficência 

A lectina isolada do veneno de B.atrox foi recromatografada por meio de 

CLAE em coluna de fase reversa C18 (4,6 x 100mm) (Shimadzu). A coluna foi 

equilibrada no solvente A: TFA 0,1%por 5minutos e em seguida iniciou-se um 
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gradiente de concentração de 0 - 80% do solvente B (acetonitrila 70%), com um 

fluxo de 0,8mL/min durante 70 minutos. Os picos foram monitorados por 

absorbância em 280nm e registrados por software Dataq (Dataq, Inc.).  

 

3.2.2. Eletroforese em gel de poliacrilamida na pre sença de SDS (SDS-

PAGE) e determinação da massa molecular relativa (M r) 

 Todas as etapas cromatográficas foram analisadas por eletroforese em gel de 

poliacrilamida na presença de agente desnaturante SDS e agente redutor β - 

mercaptoetanol, segundo a técnica descrita por Laemmeli (1970). Para a preparação 

do gel foi utilizado acrilamida/bis-acrilamida na proporção de 30:0,8% e preparado 

um gel de empilhamento a 5% pH 6,8, contendo 0,125M de Tris-HCl (pH 6,8) e 0,1% 

de SDS e um gel de separação a 13,5% pH 8,8 e 0,1% de SDS. As amostras de 

galatrox foram dissolvidas no tampão de amostra contendo SDS (0,2g), azul de 

bromofenol (0,0001g), Tris-HCl (1,25 pH 6,8 05,M), glicerol (1,0 mL) e água, q.s.p 

10mL, sendo que a redução foi realizada com o acréscimo de β-mercaptoetanol. As 

amostras foram levadas ao banho-maria (100°C) por 5  minutos. 

O tempo de corrida foi de 4 horas ou até que as amostras atingissem 1,5cm 

do final do gel em 10mA e 100V (Electroforesis Power Supply EPS 601 – 

AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH). A coloração dos géis foi feita com 

Coomassie Brilliant Blue G 250 0,2% em H2O/MeOH 1:1 (v/v) por 30min e 

descorados com trocas sucessivas de ácido acético glacial a 7% (v/v), e, para a 

identificação com prata foi utilizado o kit de coloração com nitrato de prata (GE 

Healthcare Bio-Sciences AB), de acordo com as instruções do fabricante. 
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A distância de migração de cada padrão foi determinada em centímetros e 

traçada uma curva padrão para determinação da massa molecular relativa que 

relaciona logarítmos dos valores da massa molecular relativa dos padrões com as 

distâncias de migração. 

 

 3.2.3. Determinação do ponto isoelétrico (pI) 

O ponto isoelétrico da proteína foi determinado por focalização isoelétrica, 

segundo método descrito por Vesterberg (1972), modificado como descrito a seguir. 

O gel foi preparado a 7% em acrilamida, contendo 10% (m/v) de sacarose, 1% (v/v) 

de anfólitos pH 3,0 a 14,0; 0,17% (v/v) de TEMED e 0,075% (m/v) de persulfato de 

amônio.  

 

   3.2.3.1. Aplicação das amostras e focalização is oelétrica 

 O gel foi colocado sobre uma placa refrigerada ligada a um banho 

termostatizado a 4ºC. Duas tiras de papel Strip foram utilizadas para contactar o gel 

e os eletrodos, sendo o catodo embebido em uma solução de NaOH 1 M e o anodo 

em ácido fosfórico 1M.  

 A fonte de alta voltagem foi ajustada para valores máximos de 500V, 10mA e 

2W e então realizada uma pré-focalização por 30 minutos. As amostras foram 

colocadas sobre o gel, aplicando também padrões de referência. A fonte foi ajustada 

para as seguintes condições: 1500V, 30mA e 2W, por mais 4 horas. 
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 3.2.3.2. Determinação do gradiente de pH  

Após a focalização isoelétrica, foram desprezadas 0,5cm das laterais do gel, 

sendo então, seccionadas tiras de 1,0 x 1,0cm do mesmo e colocadas em tubos 

eppendorf contendo 1ml de água de Milli-Q para leitura do pH após 2 horas, em 

repouso. Estas tiras foram cortadas nas extremidades inferiores e superiores do gel 

intercaladamente, de forma a obter valores médios de pH para cada 0,5 cm do gel. 

O restante do gel contendo amostra foi então colocado em uma solução de ácido 

tricloroacético a 10% (m/v) e seguiu o protocolo de coloração por prata em Kit da 

Pharmacia, como descrito pelo fabricante. A distância de migração da banda da 

lectina focalizada foi determinada em centímetros e traçada uma curva padrão para 

determinação do pH que relaciona os valores do gradiente de pH com a distância de 

migração. 

 

   3.2.4. Eletrotransferência da galatrox para memb rana de PVDF 

As proteínas do gel de SDS foram eletrotransferidas para uma membrana de 

PVDF difluoreto de polivinilideno) (Immobilon-P/Millipore) usando o sistema Mini V-

8.10 Blot System (Gibco BRL), por 1,5h a 150V constantes em tampão Tris-Glicina 

10% de metanol. Após a eletrotransferência, a membrana foi corada com Coomassie 

Brillant Blue G-250 (BioRad) e a banda de 14 000Da foi excisada e submetida à 

reação de Edman automatizada (EDMAN, 1950), para a determinação da seqüência 

de aminoácidos da região N-terminal da galatrox. 
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3.2.5. Seqüenciamento de aminoácidos de peptídeos t rípticos internos 

da galatrox por espectrometria de massa 

A proteína isolada por SDS-PAGE em condições redutoras (banda de 14 000) 

foi submetida a uma digestão in situ por tripsina, com 0,5µg de tripsina (Promega 

Co.), como descrito por Williams e Stone (1997).  

 

3.2.5.1. Digestão tripsínica  in situ de proteínas separadas por SDS-PAGE 

A amostra em banda separada por eletroforese de gel de poliacrilamida foi 

submetida a digestão com tripsina. SDS e corante coomassie blue foram removidos 

por 3 lavagens com 400uL de bicarbonato de amônio 100mM contendo 50% 

acetonitrila e por último a amostra foi desidratada com acetonitrila pura e seca em 

centrífuga rotatória a vacuo (SpeedVac, Savant). A banda de gel seco foi re-

hidratada com uma solução de tripsina (Promega) a 0,5ug/20uL e após o completo 

intumescimento do gel, um volume de bicarbonato de amônio foi adicionado para 

cobrir completamente o gel, sendo incubado a 37ºC por 24 horas. A reação foi 

interrompida pela adição de 5µl de ácido fórmico e mantida em temperatura 

ambiente para extração dos peptídeos. O extrato foi conservado em freezer (-20ºC) 

até o momento da análise por espectrometria de massa. 

Os peptídeos tripsínicos da amostra foram preparados em micro-tip contendo 

resina de fase reversa (POROS R2, PerSeptive Biosystems, USA) previamente 

ativada com metanol, equilibrada com ácido fórmico a 0,2%. A amostra foi carregada 

em micro-tip individual e purificado de sais e outros componentes hidrofílicos com 3 

x 100µL de ácido fórmico a 0,2% sendo eluída da resina em 30µL de uma solução 
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de metanol a 60% em ácido fórmico 5%. Neste solvente a amostra foi diretamente 

infundida no espectrômetro de massa. 

A proteína em solução foi submetida ao processo de redução e alquilação. 

100µL da amostra na concentração de 0,36µg/µL foram dissolvidos em tampão de 

bicarbonato de amônio (100mM, pH 8) contendo 50% de acetonitrila e em seguida 

reduzida com ditiotreitol (DTT) a 45 mM, por 1 hora a 56°C. A alquilação foi realizada 

pela adição de iodoacetamida a 100mM, mantido por 3 horas ao abrigo da luz e a 

temperatura ambiente. Após redução e alquilação a amostra foi diluída 5 vezes em 

bicarbonato de amônio (100mM, pH 8) e submetida a digestão com tripsina na 

proporção 1:50. A reação foi interrompida com 5µL de ácido fórmico puro e depois 

dessalinizada em coluna de hidrofobicidade, em resina poros-R2 (PerSeptive 

Biosystems), conforme já descrito anteriormente nessa seção. Os peptídeos 

tripsínicos e alquilados a partir dos procedimentos anteriores foram analisados em 

um espectrômetro de massas do tipo eletrospray triplo-quadrupolo (Quattro II, 

Micromass, Manchester, UK) utilizando uma origem eletrospray do tipo nanoflow 

contendo um capilar de sílica fundida de 20µm de diâmetro interno, mantido a 2,8 

kVolts, 40 V no cone de entrada e a uma temperatura de 100ºC. As amostras foram 

infundidas através de uma bomba tipo seringa (Harvard, Inc, USA) a um fluxo de 

300nL/min e os espectros de massa foram coletados na forma de média de scans 

(15-30 scans) e processados com o software MassLynx v.3.3 (Micromass, 

Manchester, UK). A coleta de dados de massa utilizou varredura em MS1 (400-1500 

u.m.a) obtendo-se assim a determinação da massa dos peptídeos (“peptide mass 

fingerprint”). Cada íon de peptídeo detectado foi submetido a CID-MS/MS (daughter 

íon scanning) que promoveu a fragmentação do íon selecionado originando 
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fragmentos de íons tipo b e y que foram utilizados para a dedução das respectivas 

seqüências de aminoácidos dos peptídeos.  

 

3.2.5.2. Seqüenciamento de aminoácidos da região N- terminal da 

galatrox por meio da reação automatizada de Edman  

O seqüenciamento de aminoácidos da região N-terminal da galatrox foi feito 

por meio de um seqüenciador modelo Procise 491® (Perkin-Elmer-Applied Biosystem 

Division, Foster City, California). A proteína de 14 000 foi eletrotransferida do gel de 

SDS (12%) para a membrana de (PVDF) difluoreto de polivinilideno (Immobilon-

P/Millipore). Os aminoácidos derivados de feniltioidantoína foram identificados em 

HPLC (Cromatografia Líquida de Alta Eficiência) de fase-reversa. 

 

3.2.6. Espectrometria de massa 

Os peptídeos tripsínicos foram analisados em um espectrômetro de massas 

do tipo eletrospray triplo-quadrupolo (Quattro II, Micromass, Manchester, UK) 

utilizando uma origem eletrospray do tipo nanoflow contendo um capilar de sílica 

fundida de 20µm de diâmetro interno, mantido a 2,8kVolt, 40V no cone de entrada e 

a uma temperatura de 100ºC. A amostra foi introduzida através de uma bomba tipo 

seringa (Harvard, Inc, USA) a um fluxo de 300nL/min e os espectros de massa foram 

coletados na forma de média de scans (15-30 scans) e processados com o software 

MassLynx v.3.3 (Micromass, Manchester, UK). A coleta de dados de massa utilizou 

varredura em MS1 (400-1500 u.m.a) obtendo-se assim a determinação da massa 

dos peptídeos (“peptide mass fingerprint”). Cada íon de peptídeo detectado foi 

submetido a CID-MS/MS (daughter ion scanning) que promove a fragmentação do 
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íon selecionado originando fragmentos de íons tipo b e y que foram utilizados para a 

dedução das respectivas seqüências de aminoácidos dos peptídeos.  

 

3.3. Caracterização funcional da galatrox 

 

3.3.1. Avaliação do caráter lectínico da galatrox p or meio de ensaio de 

indução e inibição de hemaglutinação  

Foram colhidos 5mL de sangue humano com heparina e os eritrócitos foram 

lavados com PBS por centrifugação (300xg, 10 minutos, temperatura ambiente). 

Acrescentou-se cerca de 2mL de solução de tripsina a 0,025% à 1mL de suspensão 

de eritrócitos e incubou-se por 1h a 37ºC. Fez-se novamente a lavagem dos 

eritrócitos com PBS para a retirada da tripsina utilizando centrifugação a 300xg por 

10min à temperatura ambiente. A hemaglutinação foi determinada segundo a 

metodologia descrita por Nowak et al. (1976). Os ensaios foram realizados usando 

placas de microtitulação com fundo em V em duplicata, com diluições seriadas do 

veneno bruto de B. atrox, da fração de Lac-nR (material não retido) e galatrox (7,5 a 

240µg/mL). Cada poço continha 50µL de uma suspensão de eritrócitos humanos 

tripsinizados a 4% em PBS (pH 7,4) e quantidades variadas de veneno bruto, fração 

de Lac-nR ou galatrox em PBS (volume final de 100µL). O controle negativo 

continha 50µL da suspensão de células e 50µL de PBS. Depois da adição dos 

eritrócitos, as placas foram agitadas momentaneamente e incubadas a temperatura 

ambiente (25°C) por 2h. Para examinar a dependência  de Ca2+ e a inibição por 

açúcares, foi fixada a concentração de galatrox em 15µg/mL e a mesma foi incubada 

por 2h a 25ºC com concentrações diferentes dos açúcares: a) lactose (32mM, 
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16mM, 8mM, 4mM, 2mM, 1mM, 0,5mM); b) galactose (160mM, 80mM, 40mM, 

20mM); c) sacarose (365mM, 121,5mM, 40mM); d) manose (365mM, 121,5mM, 

40mM) e EDTA (5mM). Foi testada também a atividade de galatrox por aquecimento 

a 100ºC por 10min. Os resultados foram expressos em Unidades Arbitrárias de 

Hemaglutinação (UAH) sobre uma análise visual do nível da formação de coágulo de 

eritrócitos aglutinados. Uma unidade foi definida como a formação mínima detectável 

do coágulo.  

 

3. 3. 2. Indução de edema 

 

3.3.2.1. Avaliação da indução de edema em pata de c amundongos por 

galatrox comparada ao Veneno bruto e fração Lac-nR  

O efeito edematogênico da galatrox foi realizado segundo Levy (1969). 

Camundongos machos da linhagem suíça (18-22g) receberam uma injeção 

intraplantar de galatrox (30µg/pata) em PBS e Lac-nR na pata traseira. Como 

controle negativo (CN) foram utilizados 50µL de PBS (50µL/pata) e como controle 

positivo (CP), veneno bruto. A progressão do edema foi avaliada com um 

paquímetro de baixa pressão (Mitutoyo, Japão) nos intervalos de 0; 0,5; 1; 2; 4; 12; 

24; 48 e 72h após a injeção. Os valores obtidos no tempo zero foram então 

subtraídos e as diferenças expressas em porcentagem de edema. 
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3.3.2.2. Avaliação da indução de edema em pata de c amundongos de 

galatrox associada à fosfolipase A 2 de B. jararacussu (BthTX-I) 

Segundo a técnica utilizada anteriormente, cinco grupos de 5 camundongos 

machos da linhagem suíça (18-22g) receberam uma injeção intraplantar: 1º grupo: 

PBS (25µL/pata - controle negativo com referência à não formação do edema.); 2º 

grupo: BthTX-I (fosfolipase A2 de B. jararacussu - controle positivo - 12,5µg/pata); 3º 

grupo: galatrox (37,5µg/pata) em PBS; 4º, 5º, 6º e 7º grupos: galatrox incubada com 

BthTX-I por 1h nas proporções de 1:0,25; 1:0,5; 1:1; 1:1,5, respectivamente. 

A progressão do edema foi avaliada com um paquímetro de baixa pressão 

(Mitutoyo, Japão) nos intervalos de 0; 0,5; 1; 2; 4; 12 e 24h após a injeção. Os 

valores obtidos no tempo zero foram então subtraídos e as diferenças expressas em 

porcentagem de edema. 

 

3.3.3. Análise da capacidade da galatrox de induzir  a desgranulação de 

mastócitos pela liberação de β-hexosaminidase 

A desgranulação de mastócitos foi avaliada pelo ensaio de liberação de β-

hexosaminidase utilizando-se células RBL-2H3, como descrito por Pierini et al. 

(1997). As células RBL-2H3 foram mantidas em monocamadas nos poços das 

placas de cultura contendo meio DEMEM (Meio de cultura de Eagle modificado por 

Dulbecco), com 15% do volume de soro fetal bovino, glutamina (0,434mg/mL), 100 

unidades/mL de penicilina e 100µg/mL de estreptomicina. As células RBL-2H3 foram 

sensibilizadas com IgE anti-DNP (dinitrofenil) 0,100ng/mL por 24 horas. Em seguida, 

foram lavadas duas vezes em PBS-BSA (1mg/mL - pH 7,4) e tratadas com o veneno 

bruto, fração Lac-nR e galatrox em diferentes concentrações (1,25; 2,5; 5; 10 e 
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20µg/mL) por 4 horas a 37ºC. Para determinar a atividade de β-hexosaminidase 

liberada pelas células, 25µL do sobrenadante e 150µL de 8mM do substrato NAG (p-

nitrofenil-N-acetil-β-glucosaminídeo, Sigma) da enzima β–hexosaminidase em 0,1M 

de tampão de citrato (pH 4,5), foram misturados na placa de 96 poços e incubados 

por 30 minutos, a 37°C. A reação foi paralisada com  a adição de 50µL de glicina a 

0,2M em pH 10. As células RBL-2H3 não tratadas foram usadas para medir a 

liberação espontânea de β-hexosaminidase. O controle positivo foi dado pela adição 

de DNP-HSA. A liberação total da enzima foi obtida pela lise das células com Triton 

X-100 1% após a remoção do sobrenadante. A concentração de β-hexosaminidase 

foi determinada pela medida do produto da reação da enzima analisada a 405nm em 

leitor de ELISA POWER WAVE X (Bio-Tek Instruments, Inc.; Winosky, Vt., USA). O 

valor total (100%) de β-hexosaminidase de cada poço foi determinada pela soma 

das leituras do sobrenadante mais o solubiluzado em 1% de Triton X-100. 

Baseando-se no valor total, calculou-se a liberação de β-hexosaminidase a partir da 

leitura de seu respectivo sobrenadante. A absorbância do tampão (sem o 

sobrenadante de células) foi subtraída de todas as leituras. 

 

3.3.4. Avaliação dos efeitos apoptótico e necrótico  da galatrox por 

citometria de fluxo 

As células RBL-2H3 (1x106) foram tratadas ou não com veneno bruto, fração 

Lac-nR ou galatrox (7,5 a 240µg/mL) por 4 horas à 37ºC. Após lavagens com PBS, 

as células foram incubadas em 100µL de tampão HEPES (10mM HEPES, 140mM 

NaCl2,5mM CaCl2, pH 7,4) contendo 2µL de Anexina-V-FITC (marcador de apoptose 

- Roche Applied Science) e 20µL de uma solução de Iodeto de Propídeo (marcador 
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de necrose - IP- Sigma Chem. Co) a 100µg/mL. Em seguida, a suspensão de células 

foi incubada por 15 min a 4°C. Finalmente, foram ad icionados 300µL de tampão 

HEPES a cada amostra-teste e feita a análise dos níveis de exposição de 

fosfatidilserina nas superfícies celulares (marcação com anexina V e indicação de 

apoptose) e de marcação com IP (indicação de necrose), por citometria de fluxo 

(FACScanto-Becton & de Dickinson Immunocytometry Systems (BDIS); San Jose, 

CA). As análises foram realizadas com auxílio do software CBA – Becton e 

Dickinson, (San Jose, CA). A camptotecina foi utilizada com agente apoptótico de 

referência (10µM - Sigma). 

Com o objetivo de otimizar a avaliação do potencial efeito pró-apoptótico da 

galatrox, foi utilizado um outro procedimento com base em metodologia descrita por 

Robinson et al. (1999). Resumidamente, as células RBL-2H3 (1x106) foram 

estimuladas com 20µg/mL de veneno bruto, fração Lac-nR ou galatrox por 4 horas 

(37ºC, 5% de CO2). Após esta incubação as células foram lavadas e fixadas com 

etanol 70% por 2 horas Em seguida, elas foram submetidas a nova etapa de 

lavagens com PBS e permeabilizadas, por 30-45 minutos a 37ºC, com PBS-Triton X-

100, 0,1% contendo 10µL de solução IP (1.000µg/mL). Finalmente, foram 

submetidas à análise por citometria. Os resultados foram expressos em 

porcentagem de células que apresentaram marcação positiva com IP em 

intensidade de fluorescência inferior a 3.000 unidades relativas (região P2 – 

indicador de apoptose). 

Com a finalidade de se avaliar isoladamente o efeito necrótico pelo método de 

marcação com IP (ROBINSON et al., 1999), células RBL-2H3 (1x106 células) foram 

tratadas com 20µg/mL de veneno bruto e fração Lac-nR ou galatrox (7,5 a 
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240µg/mL) (4 horas - 37ºC). As células não tratadas foram usadas como controle 

negativo. Finalmente, as células foram lavadas com PBS gelado e submetidas à 

marcação com 10µL de solução de IP (1.000µg/mL - Sigma). Após este 

procedimento as células foram submetidas à análise citométrica como descrito 

anteriormente. Os resultados foram expressos em porcentagem de células que 

apresentaram marcação positiva com IP em intensidade de fluorescência superior a 

550 unidades relativas (região P3 – indicador de necrose). 

 

3.3.5. Atividade coagulante sobre o plasma humano  

 A atividade coagulante foi realizada utilizando plasma humano (200µL) 

fornecido pelo Hemocentro de Ribeirão Preto-SP. Foi utilizado veneno bruto 

(18,19µg/µL), Lac-nR (7,044µg/µL) e galatrox (2,0µg/µL). 200µL de plasma em 

banho-maria à 37oC por 5 min. Após este intervalo de tempo foram adicionados 50 

µL da solução de veneno bruto e Lac-nR nas seguintes concentrações: 1,0; 0,8; 0,6; 

0,4; 0,2; 0,1 e 0,05µg/µL e galatrox (100µg), e a partir daí o tempo foi cronometrado. 

A coagulação foi caracterizada pelo imediato aparecimento da rede de fibrina, com 

posterior observação da formação completa do coágulo. Como controle utilizou-se 

plasma (200µL) e no lugar da galatrox utilizaram-se 25µL de CaCl2 a 0,25mM, onde 

a coagulação ocorreu em 3 minutos. Os experimentos foram realizados em 5 

amostras, sendo deles obtida a média, com exceção de galatrox onde se utilizou a 

concentração máxima. 
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   3.3.6. Avaliação da capacidade da galatrox em in duzir agregação 

plaquetária 

Amostras de sangue foram obtidas de voluntários sadios e sem uso de 

medicação. Após a coleta, as amostras foram imediatamente transferidas para tubos 

de propileno contendo citrato de sódio (3,8%). Plasma Rico em Plaquetas (PRP) foi 

preparado pela centrifugação do sangue citratado a 200xg por 10 minutos. O volume 

do plasma foi dividido ao meio e uma parte passou novamente por centrifugação a 

1500xg por 20 minutos, para a preparação do Plasma Pobre em Plaquetas (PPP). A 

contagem de plaquetas foi feita por microscopia de fase contrastante. Parte do PPP 

foi utilizado para diluir a amostra de PRP a uma concentração de 200.000 

plaquetas/mL. As plaquetas foram deixadas por 1 hora em temperatura ambiente 

para retomar a sensibilidade aos agentes agregantes. Foram colocados na cubeta 

450µL de PRP e 50µL da amostra de galatrox. Foram utilizadas várias 

concentrações de galatrox (5mM, 10mM, 25mM e 30mM). O colágeno foi utilizado 

como controle positivo. Os resultados foram analisados em agregômetro Chrono-

long whole blood aggregometer, a 37ºC, de acordo com as instruções do fabricante. 

Os cálculos foram realizados de acordo com a distância percorrida para as 

diferentes concentrações de galatrox em relação a distância percorrida pelo 

colágeno, expressos em porcentagem. O experimento foi realizado em duplicata e 

calculada a média dos resultados. 
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3.4. Produção de antisoro murino anti-galatrox 

 Três camundongos da linhagem C57BL6, machos, adultos e com peso entre 

22-25g foram utilizados nos procedimentos de produção de anticorpos policlonais 

anti-galatrox. Os animais foram sempre mantidos com livre acesso de água e 

alimento, em temperatura constante de 22ºC e em ciclo de luz de 12 horas 

(claro/escuro) junto ao Biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto – USP. A obtenção desses anticorpos foi fundamentada em procedimentos 

descritos por Harlow e Lane (1988). Inicialmente, os animais foram anestesiados 

com hidrato de coral (4% - via intraperitoneal), em seguida, amostras de sangue 

periférico foram coletadas do plexo orbital de cada animal, com o auxílio de uma 

pipeta Paster. Finalmente, após a formação e a retenção dos coágulos os soros pré-

imunes foram coletados, aliquotados e armazenados até o momento do uso a -80°C. 

Para obtenção dos soros-imunes, os mesmos animais foram imunizados por via 

intraperitoneal (ip), com emulsão contendo 50µg de galatrox e formada pela mistura 

de partes iguais de PBS e adjuvante completo de Freund (Sigma). Após 15 dias os 

animais foram novamente imunizados com 50µg de galatrox (ip) e pela mistura de 

partes iguais de PBS e adjuvante incompleto de Freund (Sigma). Transcorridas mais 

duas semanas, foi repetida a segunda etapa de imunização e após 15 dias os 

animais foram anestesiados e submetidos a sangria total por punção cardíaca. 

Finalmente, os soros-imunes foram obtidos e processados como descrito acima.  

A eficiência das imunizações foi testada pela metodologia de ELISA como 

descrito por Harlow e Lane (1988). Resumidamente, uma placa de microtitulação, 

com 96 poços de polipropileno, foi sensibilizada com galatrox (1µg em 50µL de PBS 

por poço), “overnight”. Seqüencialmente, lavou-se os poços com PBS Tween 20 
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0,05% (Acros Organic, Bélgica) 3 vezes por 10min cada e, bloqueou-se a placa com 

PBS acrescido de BSA 3% (Sigma Chemical Co, USA) por 2h em repouso a 

temperatura ambiente. Foram, então, repetidas as etapas de lavagem idem a 

anterior. Os poços experimentais foram incubados por 1 hora a 37ºC com 50µL de 

“pool” de soros pré-imunes ou imunes, em duplicata. 

Decorrido o tempo, os poços foram lavados 3 vezes por 10 min com PBS 

Tween 20 0,05%. Foram então adicionados 50µL de anticorpo secundário em PBS-

BSA 1% por 1 hora. Utilizou-se nesses experimentos como anticorpo secundário o 

anticorpo IgG de cabra anti-IgG de camundongo conjugado com fosfatase alcalina 

(“Goat anti-mouse IgG – Alkaline Phosphatase”, Gibco) na concentração de 2µg/mL. 

Em seguida, realizaram-se 3 lavagens com PBS-Tween 20 0,05%, incubou-se com 

100µL de solução reveladora para Fosfatase Alcalina (DNP, Sigma Diagnostic INC, 

Sta Louis, MO, USA). Foram, então, feitas leituras dinâmicas em 405nm em 

espectrofotômetro (UV Mini 1240. Shimadzu) a cada 1 minuto por 15 minutos. 

Os controles utilizados foram: anticorpo secundário (na ausência dos soros 

pré-imune e imune) e controle de “coating” (na ausência de sensibilização com 

galatrox e presença dos anti-soros de anticorpo secundário).  

 

3.5. Análise dos resultados 

O procedimento estatístico utilizado para comparação entre os grupos 

controle e tratados foi o de análise de variância (ANOVA) “one-way”, “Bonferroni's 

Multiple Comparison”, com o uso do programa GraphPad Prism (versão 4 Prism, 

GraphPad, USA). 
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4.1. Purificação e caracterização bioquímica da gal atrox 

 

4.1.1. Obtenção da galatrox, uma lectina que reconh ece β-galactosídeo 

A galatrox foi purificada a partir de uma solução do veneno de Bothrops atrox 

por cromatografia de afinidade em uma coluna de agarose-lactose (Fig. 4). O 

material retido (LacR) foi eluído da matriz de agarose-lactose com PBS contendo 

lactose (50mM) e submetido a coluna PD-10 com gel de Sephadex G-25 para 

eliminação desse açúcar hapteno (Fig.5). A análise eletroforética da fração 10 obtida 

da coluna em gel de Sephadex G-25 mostrou que esta era homogênea. Evidenciou-

se bandas de 14.000 e 28.000 sob condições redutoras ou não, repectivamente (Fig. 

6). Por meio dos procedimentos cromatográficos foi possível obter 1,1mg/mL de 

galatrox a partir de 100,5mg do veneno bruto, representando um rendimento de 

1,09% (Tab. 1).  
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Figura 4. Perfil cromatográfico relativo à primeira etapa de purificação da galatrox 
em coluna de agarose-lactose a partir do veneno bruto de B. atrox. O veneno bruto 
de B. atrox, 150mg, foi suspenso em tampão PBS, pH 7,4 à temperatura ambiente e 
aplicado à coluna (10cm x 1cm), previamente equilibrada com o mesmo tampão, 
num fluxo de 500µL/tubo. O material adsorvido foi eluído com PBS-lactose 0,05M, 
pH 7,4 em temperatura ambiente. 
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Figura 5. Cromatografia em gel de Sephadex G-25. Perfil cromatográfico referente à 
segunda etapa de purificação da galatrox obtido do procedimento de exclusão 
molecular da fração retida (LacR) à coluna agarose-lactose As frações foram 
coletadas num volume de 500µL/tubo e monitoradas por densidade óptica a 280nm. 
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Figura 6.  Análise eletroforética da galatrox. A análise eletroforética de galatrox 
(0,7µg/µL) foi feita em SDS-PAGE a 12%, na presença (poços 2 e 3) ou ausência de 
β-mercaptoetanol (poços 4 e 5). Poço 1-padrão de massa molecular relativa: α-
lactalbumina (14.400); inibidor de tripsina (20.100); anidrase carbônica (30.000); 
ovoalbumina (45.000); albumina (66.000) e fosforilase b (97.000), corados com 
Coomassie Brilliant Blue G-250 e descorados com ácido acético glacial a 7% (v/v).  
 

 

Tabela 1 - Taxa de recuperação da galatrox obtida a  partir do veneno bruto de 

B. atrox pelos procedimentos de purificação  

Amostra Massa 

(mg) 

Recuperação 

(mg%) 

Veneno Bruto 100,5 100 

Material Não- Retido - Lac-nR 

(Agarose-Lactose) 85 84,5 

Material Retido - LacR 

(Agarose-Lactose) 14,4 14,3 

Galatrox 

(Sephadex G-25) 1,1 1,09 

 

 

45.000 

97.000 
66.000 

30.000 

20.100 

14.400 

    Mr Reduzida  Não Reduzida  
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4.1.2. Determinação de massa molecular relativa 

As análises por SDS-PAGE da galatrox purificada apresentaram bandas 

com massa molecular de 28,2kDa em condições não redutoras e 13,6kDa em 

condições redutoras (Fig. 7).  

 

Figura 7.  Determinação da massa molecular da lectina de B. atrox. Os dados foram 
obtidos a partir da medida da distância (cm) de migração das bandas do gel de SDS 
da Fig. 6. Os padrões de massa molecular utilizados foram: (1) fosforilase b (96kDa), 
(2) albumina de soro bovino (67kDa), (30kDa) ovoalbumina (45kDa), (4) anidrase 
carbônica (30kDa), (5) inibidor de tripsina de soja (20,1kDa) e (6) α-lactalbumina 
(14,4kDa). 

 

4.1.3. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

As amostras de galatrox foram submetidas à Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE) em coluna de fase reversa 18 (Fig. 8). Nessa etapa cromatográfica 

foram obtidas três frações denominadas PI, PII e PIII, sendo que a fração PI 

apresentou atividade hemaglutinante. Em seguida, as frações PI, PII e PIII foram 

submetidas ao processo de seqüenciamento por espectrometria de massa. 
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Figura 8.  Cromatografia Líquida de Alta Eficiência da galatrox, em coluna de fase 
reversa C18 (4,6 x 100mm) (Shimadzu). A coluna foi equilibrada nos solventes de 
corrida (solvente A: TFA 0,1%; solvente B: acetonitrila 60%) e a eluição seguiu com 
gradiente de concentração de 0 - 80% do solvente B, com um fluxo de 0,8mL/min 
durante 70 minutos e a cromatografia foi monitorada em 280nm. 

 

4.1.4. Focalização isoelétrica 

O pI da galatrox foi determinado por focalização isoelétrica como mostra a 

Fig.9A, apresentando um pI de 5,2 conforme o gráfico da figura 9B. 
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Figura 9:  Determinação do Ponto Isoelétrico da galatrox. A) Foto ilustrativa da 
focalização da proteína galatrox. B) Eletrofocalização da galatrox em gel de 
poliacrilamida a 7% corada em prata. Uma pré-focalização foi realizada a 500V e 10mA 
por 30 minutos seguida por focalização a 1500V, 10mA e 2W por 4h ou até que 
completasse a focalização. 

 

4.1.5. Determinação das seqüências de aminoácidos d e peptídeos 

internos e da região N-terminal da galatrox e seus alinhamentos com lectinas 

de outras serpentes 

A Figura 10 representa os íons detectados no espectro de massa dos 

peptídeos de galatrox por tratamento com tripsina e a Figura 11 representa o 

espectro de massa dos peptídeos trípticos de galatrox reduzida e alquilada por 

iodoacetamida e suas seqüências de aminoácidos foram deduzidas a partir dos íons 

b e y originados durante fragmentação. 

A 

B 
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A digestão tríptica in situ do gel contendo a banda de 14.000, analisada por 

MALDI –TOF-MS e ESI-CID-MS/MS, mostrou íons principais, que apresentaram as 

seqüências de aminoácidos KDFSWEWTDR e GHSEVWLGLWDK, correspondentes 

à porções internas da estrutura primária da galatrox (Figs. 12 e 13). A primeira 

seqüência da porção interna foi evidenciada nos picos I, II e III obtidos da 

cromatografia por CLAE. A seqüência N-terminal de aminoácidos da galatrox 

NNXPQDWLPMNGLXYKIFD foi obtida por degradação automatizada de Edman 

(Fig. 14). O alinhamento das seqüências de galatrox com outras lectinas de veneno 

de serpente mostrou grandes similaridades com lectinas derivadas de Bothrops 

jararacussu (92%) e Bothrops insularis (98%) conforme Tabela 2. O alinhamento 

destas seqüências internas também mostrou que esta proteína tem similaridades 

com lectinas tipo-C de Bothrops ssp. (GUIMARÃES-GOMES et al., 2004; PANUNTO 

et al., 2006). Salienta-se que não foi possível efetuar o alinhamento com a única 

lectina tipo-C do veneno da B. atrox já relatada, a trombolectina, pela ausência de 

dados estruturais na literatura.  
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Figura 10.  Espectro de massas dos peptídeos trípticos de galatrox obtidos por 
MALDI-TOF-MS. Os íons [M+H+] detectados no espectro de massas representam 
peptídeos obtidos de galatrox por tratamento com tripsina. 
 
 

 

Figura 11.  Espectros de massas dos peptídeos trípticos de galatrox reduzida e 
alquilada por iodoacetamida obtidos por ESI-MS. Os íons detectados foram de-
convoluídos de múltiplo estados de protonação para protonação simples 
representados por íons M+H+ pelo programa MaxEnt3 (Micromass). Alguns desses 
íons foram selecionados para fragmentação por CID-MS/MS e suas seqüências de 
aminoácidos foram deduzidas a partir dos íons b e y originados durante 
fragmentação. 
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Figura 12. ESI-CID-MS/MS do íon m/z 685 [M + 2H+] – A seqüência de aminoácidos 
foi deduzida a partir dos íons fragmentos do tipo y e b conforme demonstrado na 
figura correspondente a KDFSWEWTDR com massa total do peptídeo de 1369,76.  
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Figura 13 . ESI-CID-MS/MS do íon m/z 714 [M + 2H+] – A seqüência de aminoácidos 
foi deduzida a partir dos íons fragmentos do tipo y e b conforme demonstrado na 
figura correspondente a GHSEVWLGLWDK com massa total do peptídeo de 1426.  
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Figura 14. ESI-CID-MS/MS do íon m/z 1005 [M + 2H+] – A seqüência de 
aminoácidos foi deduzida a partir dos íons fragmentos do tipo y e b conforme 
demonstrado na figura correspondente a NNCPQDWLPMNGLCYK com massa total 
do peptídeo de 2010.  
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Tabela 2 - Alinhamento das seqüências de aminoácido s de fragmento tríptico e 

da região N-terminal da galatrox com as seqüências de aminoácidos de outras 

lectinas derivadas de venenos de serpentes  

Peptídeo Espécie Seqüência  

Pep1- galatrox B. atrox KDFSWEWTDR  

P84987 Crotalus ruber ruber 75 KDFSWEWTDR 84 (100%) a 

AAS01426 B. insularis 98 KDFSWEWTDR 107(100%) b 

AAQ92957 B. jararacussu 98 KDFSWEWTDR 107 (100%) c 

AAB49518 Lachesis muta 75 KDFSWEWTDR 84 (100%) d 

AAD17252 Trimeresus stejnegeri 98 KDFSWEWTDR 107 (100%) e 

Peptídeo Espécie Seqüência  

Pep2- galatrox B. atrox GHSEVWLGLWDK  

AAS01426 B. insularis 85 GQSEVWIGLWDK 96 (83%) b 

AAB49518 Lachesis muta 62 GQAEVWIGLWDK 73 (75%) d 

AAB36170 Bitis arietans 62 GQAEVWIGLWDK 73 (75%) f 

AAA79183 Bacillus licheniformis 249 SEIWLGLWD 257 (88%) g 

Peptídeo Espécie  Seqüência N-terminal 

Pep3- galatrox B. atrox NNCPQDWLPMNGLCYKIFD  

AAS01426 B. insularis 24 NNCPQDWLPMNGLCYKIFD 42 (100%) b 

AAB29851 B.jararaca 1 NNCPQDWLPMNGLCYKIFD 19 (100%) h 

P83519 B.jararacussu 1 NNCPQDWLPMNGLCYKIFD 19 (100%) c 

AAB49518.1 Lachesis muta 1 NNCPQDWLPMNGLCYKIFD 19 (100%) d 

 

 a Hamako et al., 2003; b Guimarães-Gomes et al., 2004; c  Carvalho; Marangoni e 
Novello, 2002; d Aragón-Ortiz, Mentele e Auerswald,1996; e Xu et al., 1999; f Nikai 
et al., 1995; g Schaeffer, 2001; h Ozeki et al. , 1994. 
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4.1.5.1. Alinhamento das seqüências de aminoácidos de galatrox 

utilizando o algoritmo Fasts3 (EMBL) 

 As seqüências de aminoácidos obtidas de galatrox foram alinhadas a outras 

lectinas do tipo C utilizando o algoritmo Fasts3 (European Molecular Biology 

Laboratory), que é baseado nas similaridades entre aminoácidos encontrados na 

sequência primária, levando em conta trocas conservativas, e também a posição dos 

peptídeos contendo as seqüências de aminoácidos em relação ao posicionamento 

N-terminal até C-terminal das estruturas primárias alinhadas. A figura 15 apresenta o 

alinhamento de 4 lectinas de veneno que foram altamente similares à galatrox. As 

seqüências de aminoácidos consideradas foram aquelas constantes da porção N-

terminal determinada por degradação de Edman e confirmada por espectrometria de 

massas e as outras duas seqüências de aminoácidos de peptídeos da porção 

interna que foram deduzidas a partir dos seus respectivos espectros de 

fragmentação CID-MS/MS. 
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Sw: LECG_LACST Q9PSM4  G (Mutina – 135 aa) 

Initin: 502 intl: 251 opt: 502 Z-score: 141.1alactose-specific lectin bits: 153.6 E( ): 9.3e-38 

Smith-Waterman score: 502; 92.683% identity(95.122% simIlar) in 41 aa overlap (1-41:1-84) 

                                 10 

Gal      NNCPQDWLPMNGLCYKIFD 

            :  : : :  : :  : :  : :  : : : :  : : ::  : 

Sw:lecNNCPQDWLPMNGLCYKIFDEQKAWEDAEMFCRKYKPGCHLASFHRYGESLEIAEYISDYH 

                               10                    20                     30                      40                     50                  60  

 
           20                     30                         40 
Gal      - GHSEVWLGLWDK-KDFSWEWTDR 

    :      : :  :  .  : : :  : :    : : : :  :  :  : : :  : 

Sw:lec KGQAEVWIGLWDKKKDFSWEWTDRSCIDYLTWDKNQPDHYEGKEFCVELVSLTGYRLWND 

                                70                     80                     90                   100                    110                  120 

 

Sw: LECG_BITAR O9PSN0  Galactose-specific lectin (Pal – 135 aa) 

Initin: 481 intl: 230 opt: 481 Z-score: 132,8 bits: 145,3 E( ): 2.9e-35 

Smith-Waterman score: 481; 90,244% identity (92,683% similar) in 41 aa overlap (1-41:1-84) 

                                 10 

Gal      NNCPQDWLPMNGLCYKIFD 

            :  : : :    :  : : :  : :  : : :  : : ::  : 

Sw:lec NNCPPDWLPMNGLCYKIFDELKAWEDAERFCRKYKPGCHLASFHQYGESLEIAEYISDYH 

                                 10                   20                     30                    40                     50                  60  

 

           20                      30                          40 

Gal      - GHSEVWLGLWDK-KDFSWEWTDR 

  :      : :  :  .  : : :  : :    : : : :  :  :  : : :  : 

Sw:lec KGQAEVWIGLWDKKKDFSWEWTDRSCIDYLTWDKNQPDHYEGKEFCVELVSLTGYRLWND 

                                70                     80                     90                 100                    110                  120 
 
 

...continua... 
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…continuação 

 

Sw: LECG_BOTJR P83519  Galactose-specific lectin (BJcuL – 135 aa) 

Initin: 469 intl: 251 opt: 469 Z-score: 128,4 bits: 140,9 E( ): 6,2e-34 

Smith-Waterman score: 469; 90,244% identity (92,683% similar) in 41 aa overlap (1-41:1-84) 

                                 10 

Gal      NNCPQDWLPMNGLCYKIFD 

            :  : : :  : :  : : :  : :  : : :  : : ::  : 

Sw:lec NNCPPDWLPMNGLCYKIFDELKAWEDAERFCRKYKPGCHLASFHQYGESLEIAEYISDYH 

                                 10                   20                     30                      40                    50                 60  

 

           20                      30                         40 

Gal      - GHSEVWLGLWDK-KDFSWEWTDR 

  :      : :  :  .  : :   : :    :  : : :  :  :  : : : : 

Sw:lec KGQAEVWI GLQDKKKDFSWEWTDRSCTDYLSWDKNQPDHYQNKEFCVELVSLTGYRLWND 

                               70                     80                      90                   100                    110                  120 

 

Sw: LECG_CRORU P84987 Lectin (CRL – 135 aa) 

Initin: 437 intl: 213 opt: 437 Z-score: 117,3 bits: 129,8 E( ): 1,3e-30 

Smith-Waterman score: 437; 85,366% identity (87,805% similar) in 41 aa overlap (1-41:1-84) 

                                 10 

Gal      NNCPQDWLPMNGLCYKIFD 

            :  : : :  : :  : : :  : :  : : :  : : ::  : 

Sw:lec NNCPLDWLPMNGLCYKIFNQLKTWEDAEMFCRKYKPGCHLASFHLYGESLEIAEYISDYH 

                                10                    20                    30                      40                   50                  60  

 

            20                     30                          40 

Gal      - GHSEVWLGLWDK-KDFSWEWTDR 

  :        :  :  .  : :   : :    :  : : :  :  :  : : : : 

Sw:lec KGQAEVWI GLQDKKKDFSWEWTDRSCTDYLSWDKNQPDHYQNKEFCVELVSLTGYRLWND 

                               70                      80                      90                   100                    110                  120 

 

Figura 15.  Alinhamento das seqüências de aminoácidos de galatrox com outras 
lectinas de veneno utilizando o algoritmo Fasts3 (EMBL). As seguintes proteínas 
tiveram alinhamento com galatrox e correspondente grau de similaridade: Lachesis 
stenophys (95,1%); Bitis arietans (92,6%); Bothrops jararacussu (92,5%) e Crotalus 
ruber (87,8%). 
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4.2. Caracterização funcional da galatrox 

 

4.2.1. Galatrox promove a aglutinação de eritrócitos de mo do dose-

dependente  

A suspensão de eritrócitos humanos tripsinizados (4%) foi incubada por 2h 

em temperatura ambiente com várias concentrações de galatrox (3,75 a 240µg/mL), 

usando uma microplaca de fundo em V. A galatrox aglutinou eritrócitos humanos 

tratados com tripsina em concentrações iguais ou superiores a 7,5µg/mL (Fig.16). A 

atividade máxima de galatrox foi detectada nas concentrações de 40 a 60µg/mL 

apresentando UAH de grau 4 como indicado na ilustração da Figura16. As doses 

superiores a 90µg/mL apresentaram uma redução na hemaglutinação. Eritrócitos 

não tratados com galatrox permaneceram no fundo dos poços indicando a ausência 

da reação de aglutinação. A fração Lac-nR, diferentemente do veneno bruto e da 

galatrox não provocou a aglutinação eritrocitária nas mesmas doses testadas para o 

veneno bruto (dados não mostrados). 
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Figura 16. Atividade de hemaglutinação de eritrócitos humanos. A) Galatrox 
promove hemaglutinação de eritrócitos humanos de uma maneira dose-dependente. 
A suspensão de eritrócitos humanos tripsinizados (4%) foram incubados (2h, 
temperatura ambiente) com várias concentrações de galatrox (7,5 a 240µg/mL) na 
presença de CaCl2 (2,5mM) usando uma microplaca de fundo em V. Os resultados 
foram expressos como Unidades Arbitrárias de Hemaglutinação (UAH) baseados na 
análise visual do nível de formação de eritrócitos aglutinados. Uma unidade foi 
definida como mínima formação de rede detectável. B) Foto ilustrativa da atividade 
de hemaglutinação de galatrox referente as Unidades Arbitrárias de Hemaglutinação 
(UAH). 
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4.2.2. Inibição da atividade de hemaglutinação  

Os dados da Figura 17 ilustram o caráter lectínico da galatrox e a sua 

especificidade por β-galactosídeos, pois lactose (4mM) promoveu uma drástica 

inibição da atividade hemaglutinante dessa lectina, diferentemente da sacarose 

(365mM), que numa concentração 90 vezes maior não inibiu essa atividade. A 

hemaglutinação demonstrou uma dependência por cálcio quando avaliada na 

presença de EDTA, um quelante de cálcio, que causou uma inibição desta atividade. 

A desnaturação térmica (100°C) da galatrox aboliu a  atividade de hemaglutinação 

(Fig.16). Eritrócitos humanos tripsinizados (4%) em PBS foram usados como 

controle negativo (CN). Uma unidade foi definida como a mínima formação de 

aglutinação detectável visualmente.  
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Figura 17. Inibição da capacidade de galatrox de promover hemaglutinação. 
Lactose, EDTA e aquecimento induziram uma inibição drástica na atividade de 
hemaglutinação por galatrox. A sacarose (365mM) não inibe esta atividade. 
Suspensão de eritrócitos em PBS foi usado como controle negativo (CN). Os 
resultados foram expressos como Unidades Arbitrárias de Hemaglutinação (UAH) 
baseado na análise visual do nível de formação de aglutinação.  
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4.2.3. Galatrox não apresentou efeito edematogênico  

A Figura 18 mostra a porcentagem de formação de edema após a aplicação 

por via i.d. da galatrox, veneno bruto e Lac-nR na pata traseira direita de 

camundongos. A galatrox (30µg/pata) não produziu edema na pata traseira do 

camundongo quando comparada a injeção de PBS (controle negativo) para todos os 

intervalos de tempo analisados. Entretanto, o veneno bruto e a Lac-nR, na dose de 

0,125µg/mL, apresentaram porcentagens edematogênicas muito próximas de 80 a 

100%, no período de 0 a 4 horas (Fig. 18). Interessantemente, a fração Lac-nR, que 

não contém a galatrox, apresentou uma tendência de redução do edema em relação 

ao veneno bruto entre a 4ª e a 12ª hora. Após a 24ª hora a redução do edema 

provocado por esta fração foi significativamente (P< 0,001) e 50% inferior ao volume 

das patas dos camundongos tratados com veneno bruto (Fig. 18). Além disso, a 

fração Lac-nR foi capaz de induzir edema de modo significativo, em relação ao PBS, 

dos primeiros trinta minutos até 48ª hora, enquanto que o veneno bruto foi efetivo 

até a 72ª hora (Fig. 18). 
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Figura 18. Indução de edema em pata de camundongos pela galatrox. A avaliação 
da formação de edema foi feita nas patas traseiras de camundongos por injeção de 
veneno bruto (0,125µg/mL), Lac-nR (0,125µg/mL) e galatrox (30µg/pata). O tampão 
PBS foi utilizado como controle negativo. A progressão do edema foi avaliada com 
um paquímetro de baixa pressão (Mitutoyo, Japan) nos intervalos de tempo 0; 0,5; 1; 
2; 4; 12; 24; 48 e 72h após a injeção. Os resultados foram expressos em 
porcentagem de edema e os pontos representam a média±desvio padrão. *P< 0,001 
Veneno Bruto em relação ao PBS; •P<0,001 Lac-nR em relação ao PBS; ▪P<0,001 
Veneno Bruto em relação Lac-nR. Os resultados relativos a galatrox comparados ao 
Veneno Bruto e ao Lac-nR foram estatisticamente significativo. Estes resultados são 
representativos de 3 experimentos independentes. 

 

4.2.4. Efeito edematogênico da galatrox associada a  BthTX-I, uma 

fosfolipase A 2 da serpente Bothrops jararacussu 

 O efeito da galatrox sobre a atividade edematogênica da toxina BthTX-I 

pode ser observado na Figura 19. Os resultados apresentados demonstraram que a 

BthTX-I apresentou um pico de edema de pata na primeira 0,5h de 

aproximadamente 65%. No grupo de animais tratados com galatrox não foi 

observado edema na pata traseira do camundongo quando comparada a injeção de 

PBS (controle negativo) para todos os intervalos de tempo analisados, como 

observado também anteriormente. A associação de galatrox com BthTX-I não 

apresentou diferença significativa entre os grupos BthTX-I + gal (0,25), BthTX-I + gal 

Horas  
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(0,5), BthTX-I + gal (1) BthTX-I + gal (1,5)  nos tempos 0,5; 1; 2, 4 e 24h em relação 

a atividade da toxina BthTX-I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Indução de edema em pata de camundongos de galatrox associada a 
BthTX-I. A avaliação da formação de edema foi feita nas patas traseiras de 
camundongos por injeção de BthTX-I (25µg/pata), galatrox (37,5µg/pata) e galatrox 
incubada com BthTX-I por 1h nas proporções de 1:0,25; 1:0,5; 1:1; 1:1,5. O tampão 
PBS foi utilizado como controle negativo. A progressão do edema foi avaliada com 
um paquímetro de baixa pressão (Mitutoyo, Japan) nos intervalos de tempo 0; 0,5; 1; 
2; 4; 12 e 24h após a injeção. Os resultados foram expressos em porcentagem de 
edema e os pontos representam a média ±desvio padrão. Estes resultados são 
representativos de 3 experimentos independentes. 

 

4.2.5. Avaliação da taxa de desgranulação em células RBL-2 H3 tratadas 

com galatrox pela liberação de β-hexosaminidase  

Células RBL-2H3 sensibilizadas com IgE anti-DNP e tratadas com galatrox 

nas concentrações de 2,5; 5 e 10µg/mL liberaram níveis de β-HEX semelhantes ao 

controle negativo (PBS) e na dose de 20µg/mL, esta lectina promoveu 5,6 vezes 

mais liberação de β-HEX do que o PBS (Fig. 20). Entretanto, todas as doses 

testadas da galatrox não apresentaram desgranulação significativa em relação ao 
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controle positivo (DNP-HSA), como mostrado na Figura 20. A taxa de desgranulação 

máxima da galatrox (18%) foi atingida pela menor dose do veneno bruto a qual foi 8 

vezes menos concentrada. A fração Lac-nR e o veneno bruto em concentrações de 

5 a 20µg/mL apresentaram porcentagens de liberação de β-HEX semelhantes ou 

superiores ao controle positivo (Fig. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Liberação de β-hexosaminidase em células RBL-2H3. Análise da 
capacidade da galatrox de promover a desgranulação de mastócitos por meio do 
ensaio, in vitro, de liberação β-hexosaminidase por células RBL-2H3. As células 
RBL-2H3 foram tratadas com galatrox, veneno bruto de B. atrox e fração Lac-nR. CN 
representa o controle negativo, CP representa o controle positivo. A concentração de 
β-hexosaminidase (β-HEX) foi determinada pela medida do produto da reação da 
enzima em absorbância 405 nm em leitor de microplacas (Elisa Power Wave X; Bio-
Tek Instruments, Inc.; Winosky, Vt., USA) e comparado ao produto total associado 
com as células lisadas em Triton X-100 1,0%. Os resultados foram expressos pela 
porcentagem de β-hexosaminidase liberada. $ P<0,001 CP em relação a galatrox, 
Lac-nR e Veneno Bruto.    P<0,05 CP em relação a Lac-nR e veneno bruto. 
cccP<0,001galatrox em relação ao Lac-nR e Veneno bruto. Os resultados são 
representativos de dois experimentos independentes. 
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4.2.6. Galatrox não promove apoptose nas células RB L-2H3 

A Figura 21 ilustra os resultados obtidos com células RBL-2H3, não fixadas e 

nem permeabilizadas, submetidas a marcação com a mistura anexina-V/IP. As 

células RBL-2H3 não-tratadas (controle negativo) ou tratadas com galatrox 

(20µg/mL) apresentaram níveis de apoptose semelhantes, como indicado no 

quadrante Q4 referente as células anexinaV-positivas (marcador de apoptose) e IP-

negativas (marcador de necrose). Da mesma forma, as células tratadas com veneno 

bruto ou fração Lac-nR, com a mesma dose da galatrox, apresentaram baixos níveis 

de apoptose, pois apenas 6,4 e 4,4 %, respectivamente, dessas células foram 

anexina-Vpositivas e IP-negativas (Fig.21). 

 

4.2.7. Galatrox não induz necrose nas células RBL-2 H3  

Por meio da marcação de células RBL-2H3, livres de fixação e de 

permeabilização com IP foi possível demonstrar que o tratamento dessas células 

com galatrox (20µg/mL) não provocou perda da viabilidade celular, como indicada 

pela baixa porcentagem de marcação com IP (Figura 23 – quadrante P3). Ao 

contrário, a células RBL-2H3 tratadas com a fração de Lac-nR ou com o veneno de 

Bothrops atrox (20µg/mL) induziram 58,4% e 64,5% de morte celular, 

respectivamente (Quadrante P3 – Fig. 23)  
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Figura 21. Indução de fosfatidilserina sobre células RBL-2H3 por galatrox. A 
camptotecina-CPT- (10µg) foi usada como referência para a indução de 
fosfatidilserina e as células não tratadas como controle negativo. As amostras foram 
analisadas por citometria de fluxo e os quadrantes são indicados como: Q1 - 
Anexina-V negativa e IP positivo; Q2 - Anexina-V positiva e IP positivo; Q3 - 
Anexina-V negativa e IP negativo; Q4 - Anexina-V positiva e IP negativo. A apoptose 
foi relatada no quadrante Q4 e a porcentagem foi indicada. Os resultados são 
representativos de dois experimentos independentes. 
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Figura 22. Avaliação da indução de apoptose sobre células RBL-2H3 por galatrox. 
Células RBL-2H3 (1x106) foram tratadas com 20µg/mL do veneno bruto, fração Lac-
nR ou galatrox. Após o tratamento as células foram fixadas, permeabilizadas e 
submetidas a marcação com Iodeto de propídeo (IP). Células não tratadas foram 
usadas como controle negativo. As amostras foram analisadas por citometria de 
fluxo e os resultados foram indicados por porcentagem de células que apresentaram 
intensidade de marcação com IP localizada na região P2 (indicadora de degradação 
de DNA e apoptose). A região P3 representa as células não apoptóticas que 
apresentaram preservação do DNA celular. Os resultados são representativos de 
dois experimentos independentes. 
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Figura 23:  Avaliação da indução de necrose sobre as células RBL-2H3 por galatrox. 
Células RBL-2H3 (1x106) foram tratadas com 20µg/mL do veneno bruto, fração Lac-
nR ou da galatrox. Após o tratamento as células foram submetidas a marcação com 
Iodeto de propídeo (IP). Células não tratadas foram utilizadas como controle 
negativo. As amostras foram analisadas por citometria de fluxo e os resultados 
foram indicados por porcentagem de células que apresentaram intensidade de 
marcação com IP localizada na região P3 (indicadora da perda da viabilidade celular 
- necrose). A região P2 representa as células viáveis e não necróticas. Os resultados 
são representativos de dois experimentos independentes. 
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4.2.8. Atividade coagulante sobre o plasma humano  

A Dose Coaguante Mínima (DCM) é a dose mínima necessária para causar a 

coagulação do plasma em um minuto. O veneno bruto e a fração Lac-nR 

apresentaram uma DCM de 0,069µg/µL e 0,075µg/µL, respectivamente (Fig. 24). A 

lectina de B. atrox apresentou atividade coagulante sobre o plasma no tempo médio 

de 4 minutos após a aplicação, não atingindo a DCM padrão, mostrando que sua 

capacidade de indução da coagulação é fraca. Como controle do experimento 

utilizou-se 25µL da solução de CaCl2 (0,25mM), onde o plasma coagulou em 3 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24 . Atividade coagulante do veneno bruto, fração Lac-nR e galatrox. A Dose 
Coagulante Mínima (DCM) de veneno bruto foi de 0,069µg/µL e de 0,075µg/µL para 
Lac-nR. Galatrox produziu coagulação numa concentração de 100µg/µL em 4 
minutos.  
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4.2.9. Atividade de agregação plaquetária 

 A atividade de agregação plaquetária realizada na presença de 

colágeno mostrou a viabilidade do plasma e foi também considerada como controle 

positivo com uma agregação calculada em 73%. Nas concentrações de 5mM e 

10mM de galatrox, houve uma agregação bastante discreta, calculada em 10,0 e 

20%, respectivamente. As concentrações de 25mM e 30mM mostraram uma 

agregação de 10 e 12,5%, respectivamente.  

 

4.2.10. Obtenção de soro-imune anti-galatrox  
 
 O procedimento de imunização de camundongos com galatrox promoveu a 

geração de anticorpos da classe IgG que reconheceram esta lectina. Como indicado 

na Figura 25, o “pool” de soros imunes, derivado dos 03 animas imunizados, 

mostrou reatividade até a diluição 1:25.600. Além disso, a imunorreatividade do 

“pool” dos soros imunes para galatrox mostrou estar intimamente correlacionado ao 

procedimento de imunização com essa lectina, pois o “pool” de soros pré-imunes 

apresentou absorbância irrelevante mesmo em diluições mais baixas (Fig. 25). 
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Figura 25: Produção de soro de camundongo anti-gala trox . Camudongos 
machos da linhagem C57/BL6 foram imunizados com 150µg de galatrox. Os soros 
dos animais foram coletados antes (soro pré-imune) e após o procedimento de 
imunização (soro imune). A detecção de anticorpos anti-galatrox nesses soros foi 
determinada pela reação de ELISA, como descrito na seção de materiais e métodos. 
Os resultados foram expressos em média das absorbâncias (490nm) ± Erro Padrão 
da Média. Os resultados são representativos de dois experimentos independentes.  
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No presente estudo foi realizado o isolamento e a caracterização parcial da 

estrutura e dos aspectos funcionais da galatrox, uma lectina do veneno da serpente 

B. atrox. O procedimento cromatográfico utilizado para obtenção de preparações 

homogêneas da galatrox foi baseado em dados da literatura, mas com o uso de 

algumas modificações (GARTNER; STOCKER; WILLIAMS, 1980, LOMONTE et al., 

1990; KOMORI et al., 1999; GUIMARÃES-GOMES et al., 2004, PANUNTO et al., 

2006). A metodologia utilizada mostrou ser relativamente rápida e eficiente, com boa 

pureza, segundo análise eletroforética e sem perda da sua atividade biológica. 

Como primeiro passo de purificação utilizamos uma cromatografia de afinidade em 

agarose-lactose e a segunda etapa consistiu em uma filtração em gel de Sephadex-

G-25 para retirada do excesso de lactose utilizada para eluição da galatrox. As 

frações de galatrox foram concentradas por ultrafiltração em AMICON usando uma 

membrana de 3.000Da. O rendimento obtido pelo processo de purificação da 

galatrox (~1%) foi considerado satisfatório em comparação a outros processos de 

purificação de lectina do veneno de serpente, que apresentaram uma recuperação 

de 0,3 a 0,5% (LOMONTE et al., 1990; KOMORI et al., 1999; GUIMARÃES-GOMES 

et al., 2004). 

Essas proteínas são sensíveis ao processo de liofilização onde há perda de 

sua atividade, bem como de todo extrato bruto da serpente B. atrox onde há uma 

diminuição acentuada de atividade (VILLEGAS; AGUIRRE; ZAVALETA, 1993), 

sendo necessária a conservação em solução e em temperaturas que vão desde 4ºC 

a temperatura ambiente.  

A análise de SDS-PAGE das frações derivadas da coluna Sephadex G-25 

demonstrou que a preparação protéica era homogênea e com uma massa molecular 
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de 28,2kDa na forma nativa e 13,6kDa na forma reduzida, o que mostra proximidade 

com as massas moleculares de outras lectinas discutidas anteriormente (Fig.7). E 

assim como relatado por GARTNER, STOCKER e WILLIAMS (1980), o gel após 

corado em Comassie, na forma reduzida, apresentou monômeros que migraram 

muito próximos. Em algumas análises em gel de poliacrilamida com SDS da banda 

na forma não reduzida, pôde-se também perceber traços da lectina na mesma 

região na forma reduzida, mostrando que o processo cromatográfico não garante 

uma só forma, descrito também por Lomonte et al. em 1990. As lectinas possuem a 

capacidade de se apresentarem na forma monomérica, dimérica e até mesmo 

decamérica, sendo a forma dimérica a de maior atividade (WALKER et al., 2004). A 

forma dimérica apresenta além da ponte dissulfeto, interações, como as pontes 

salinas intercadeias α e β, que são importantes para sua estabilização (ABREU et al, 

2006). 

Com o objetivo de verificar se as bandas eram monômeros ou isoformas de 

lectina, optou-se pela Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Desta 

cromatografia observou-se a presença de mais duas frações (PII e PIII), que não 

foram evidenciadas anteriormente em gel de SDS corado com Coomassie, os quais 

foram seqüenciados e confirmados como sendo lectina (Fig. 12). Esse processo 

também mostrou uma perda quantitativa de proteína, observada pela baixa 

absorbância no cromatograma e com baixa atividade para o PI (UAH de grau 1) e 

nenhuma atividade nas frações PII e PIII. Estes resultados demonstraram que as 

preparações de galatrox usada nos estudos eram ativam e homogêneas. Algumas 

lectinas descritas de veneno do gênero Bothrops (LOMONTE et al., 1990; 

GUIMARÃES-GOMES et al., 2004; PANUNTO et al., 2006), incluindo uma lectina 
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que foi isolada do veneno de Bothrops atrox, denominada trombolectina (GARTNER; 

STOCKER; WILLIAMS, 1980), foram purificadas por procedimento de isolamento 

similar ao proposto no presente trabalho, que consiste em uma cromatografia de 

afinidade utilizando ligantes diferentes e mostraram peso molecular em torno de 

14.000 e 28.000, com ou sem agente redutor, respectivamente, como demonstrado 

na galatrox. 

O ponto isoelétrico calculado foi de 5,2 (Fig. 9), que, apesar de ter um caráter 

ácido é diferente do relatado em 1980 por Gartner; Stocker; Williams que foi de 6,4. 

Essa diferença pode ser atribuída a características ontogenéticas próprias, 

relacionadas ao processo de adaptação das espécies. 

O alinhamento da seqüência de aminoácidos da região N-terminal (Fig. 14) e 

da porção interna 1 (KDFSWEWTDR – Fig. 12) da galatrox com outras lectinas de 

veneno de serpentes mostrou 100% de similaridade para as lectinas derivadas dos 

gêneros Bothrops, Lachesis, Bitis e Trimeresurus, e a porção interna 2 

(GHSEVWLGLWDK – Fig. 13) mostrou uma similaridade com Bothrops insularis de 

83% e Lachesis muta de 75%, mas não foi possível observar uma similaridade com 

a trombolectina, pois a seqüência de aminoácidos para essa lectina não foi relatada 

na literatura. A digestão in situ da banda de 14 000 do gel com tripsina, analisada 

por MALDI-TOF-MS e por ESI-CID-MS/MS, mostraram íons m/z 1241,7 e m/z 

1369,76 (Figs. 12), cuja seqüência de aminoácidos foi correspondente a 

DFSWEWTDR e KDFSWEWTDR e o íon m/z 1426,6 cuja seqüência de aminoácidos 

foi correspondente a GHSEVWLGLWDK (Fig. 13), todas relacionadas a porção 

interna da estrutura primária de galatrox. Dezenove resíduos de aminoácidos da 

galatrox, NNCPQDWLPMNGLCYKIFD, foram determinados por degradação 
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automatizada de Edman e confirmados por espectrometria de massas. Estes 

resultados representaram juntos, 32% da estrutura primária da galatrox e quando 

comparados com outras seqüências N-terminal conhecidas de lectinas de venenos 

de serpentes, revelaram similaridade com lectinas tipo-C principalmente de veneno 

botrópico (Tab. 2).  

Estudos para caracterização funcional mostraram a atividade lectínica pelo 

ensaio de hemaglutinação onde foi possível visualizar a formação de aglutinação 

eritrocitária. A aglutinação semelhante ao veneno bruto foi considerada como UAH 

de grau 4. Entretanto, em concentrações mais elevadas, a galatrox mostrou um 

efeito reduzido de hemaglutinação (Fig. 16). O efeito inibitório nas reações de 

aglutinação pode estar relacionado à alta diluição (UAH de grau 1) da proteína ou a 

um efeito falso-negativo observado em concentrações elevadas (efeito prozona), 

como descrito em outras aglutininas (BUTCH et al., 2000; TABORDA et al., 2003). 

A especificidade da galatrox por açúcares foi confirmada pela inibição de sua 

atividade de hemaglutinação pelo tratamento com lactose (4mM) e galactose 

(20mM). A desnaturação térmica dessa lectina (10 minutos - 100ºC) ou a presença 

de EDTA (5mM) promoveram uma drástica inibição da atividade hemaglutinante da 

galatrox (Fig. 17), sugerindo que esta lectina é termoinstável e que o íon cálcio é 

essencial à atividade de hemaglutinação como descrito para outras lectinas de 

serpentes (GARTNER; STOCKER; WILLIAMS, 1980, GARTNER e OGILVIE, 1984, 

LOMONTE et al., 1990). A fração do veneno bruto não retida na coluna de agarose-

lactose (Lac-nR) não induziu atividade de hemaglutinação apesar de diversas 

concentrações do veneno bruto mostrarem esta propriedade biológica (dados não 

mostrados). A especificidade por β-galactosídeos sugere que o reconhecimento 
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dessa categoria de glicanas pode apresentar algum papel na dinâmica biológica do 

veneno tanto para a serpente como para suas presas. A galatrox não teve nenhuma 

atividade hemolítica direta baseada no exame visual das placas de hemaglutinação 

no fim do ensaio como descrito para a lectina do veneno de Bothrops jararacussu 

(PANUNTO et al., 2006). 

A atividade edematogênica de galatrox (30µg/mL) foi avaliada em pata de 

camundongo apresentando um efeito não significativo (Fig. 19), ao contrário do que 

foi descrito para a lectina tipo-C derivada de Bothrops jararacussu, onde foi 

evidenciada a indução significativa de edema de modo tempo-dependente 

(PANUNTO et al., 2006). O veneno bruto e a fração Lac-nR apresentaram um 

aumento de área de pata muito próximo a 100%. Entretanto, ainda não se conhece o 

mecanismo de formação do edema relacionado às lectinas de venenos de 

serpentes. De acordo com Barbosa (2003), a formação do edema pelo veneno bruto 

está relacionada à histamina, via receptores do tipo H1 bem como aos eicosanóides, 

produzidos pelas vias COX-1 e COX-2 e o óxido nítrico, porém a serotonina não 

contribuiu para o desenvolvimento deste efeito. 

Estudos mostram que as lectinas de veneno de serpentes participam do 

processo inflamatório agudo e as fosfolipases A2 estão associadas a patogênese de 

algumas doenças imunes e inflamação, principalmente na geração do ácido 

araquidônico como um precursor da síntese de mediadores inflamatórios, como os 

eicosanóides (RABINOVICH et al., 2000).  

 A toxina BthTX-I isolada do veneno de B. jararacussu possui alta atividade 

miotóxica, com estrutura PLA2, mas não apresenta atividade fosfolipásica em lecitina 

de gema de ovo (HOMSI-BRANDEBURGO et al., 1988), sendo denominada Lys49. 
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Além da miotoxicidade, as PLA2s Lys49 participam de efeitos farmacológicos/tóxicos 

tais como, edema, neurotoxicidade, hemólise indireta, citoxicidade, além de 

atividade bactericida, antiviral e antiparasitária (GUTIÉRREZ e LOMONTE, 1995; 

TEIXEIRA et al., 2003; SOARES; FONTES; GIGLIO, 2004). Neste estudo confirmou-

se a eficácia da toxina BthTX-I de serpente B. jararacussu na indução do edema, 

sendo utilizada como controle positivo, além do veneno bruto, na avaliação da 

atividade edematogênica da lectina de B. atrox. Neste experimento, observou-se que 

a associação de galatrox com BthTX-I não apresentou diferença significativa na 

produção de edema quando comparada com o controle positivo, efeito este diferente 

do observado por Rabinovich et al (2000), onde a atividade edematogênica da 

fosfolipase A2 de abelha foi inibida por Galectina-1 num modo específico e 

independente de carboidrato. Contudo seriam necessários novos experimentos 

biológicos e estruturais, até mesmo para tentar minimizar possíveis erros técnicos, 

como por exemplo com a diminuição de grupos de estudo, como também para 

elucidação de mecanismos moleculares e interações bioquímicas entre estas 

proteínas, delineando novas estratégicas teurapêuticas em episódios inflamatórios 

usando uma proteína ligante de carboidrato. 

A atividade de agregação plaquetária não é uma atividade característica das 

lectinas chamadas verdadeiras, assim como evidenciado nas lectinas de B. 

jararacussu (PANUNTO et al., 2006) e de B. jararaca (OZEKI et al., 1994) onde as 

mesmas não agregaram plaquetas. Segundo Ogilvie, Byl e Gartner (1989), a lectina 

de B. atrox, trombolectina, causou agregação ocasionalmente, não sendo bem 

determinada a expressão ocasionalmente, enquanto que no presente trabalho a 
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agregação foi inferior a 20% em relação ao controle positivo, em concentrações mais 

elevadas de galatrox, sendo um indutor fraco da agregação plaquetária. 

A atividade coagulante das lectinas de veneno de serpentes é pouco 

explorada, provavelmente este fato se deve em razão dessa atividade ser mais 

fortemente relacionada a enzimas do tipo serinoproteinases e metaloproteinases 

(PEÑA-CHAVARRIA; VILLAREJOS; ZOMER, 1970). Uma lectina de Bothrops 

jararaca, Bothrojaracin apresentou um efeito anticoagulante (MONTEIRO e ZINGALI, 

2000), enquanto que galatrox apresentou fraca atividade coagulante em plasma 

humano, ou seja induziu a coagulação do plama em 4 minutos. Pode-se observar 

que os valores de DCM para o veneno bruto e a fração Lac-nR estão bastante 

próximas mostrando que a ausência da galatrox não foi fator determinante na 

atividade coagulante na composição total do veneno dessa serpente.  

A galatrox mostrou efeito não significativo de desgranulação mastocitária 

sobre células RBL-2H3 sensibilizadas. As células RBL-2H3 tratadas com o veneno 

bruto ou com a fração Lac-nR mostraram a liberação de β-HEX em um modo dose-

dependente (Fig.20 ). A indução da liberação de β-HEX de células RBL-2H3 pela 

galatrox, pela Lac-nR e pelo veneno bruto poderia ser relacionada ao efeito 

citotóxico destes estímulos nestas células, como descrito para a cardiotoxina, uma 

proteína derivada do veneno de serpente (LO et al., 1988). A análise comparativa 

entre a galatrox e outras proteínas ligantes β-galactosídeo de mamíferos mostrou 

que ela apresenta uma semelhança com a galectina-3, e não com a galectina-1, em 

relação a capacidade de promover uma relativa desgranulação mastocitária 

(ZUBERI; FRIGERI; LIU, 1994; ABRAMSON; XU; PECHT, 2002, CALLEJON et al., 

2004). Além disso, a galatrox não foi capaz de promover apoptose celular como 
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descrito para galectina-1 (DIAS-BARUFFI et al., 2003). Baseado nestes dados, 

sugere-se que a galatrox não afeta a biologia de mastócitos em alguns aspectos, 

células estas muito importantes no processo inflamatório (MARTIN, LEIBOVICH, 

2005). Assim, pode-se observar que a galatrox, possui uma atividade pró-

inflamatória fraca in vivo. 

O tratamento das células RBL-2H3 com veneno bruto e fração de Lac-nR, 

diferentemente da galatrox, induziu alta porcentagem de células com dupla 

marcação para anexina-V e IP, sugerindo que estas substâncias apresentaram 

efeitos diferentes sobre essas células. Usando outras abordagens experimentais 

confirmou-se que a galatrox, não promoveu apoptose ou necrose em células RBL-

2H3, enquanto que o veneno bruto e a fração Lac-nR promoveram, 

preferencialmente, uma acentuada necrose celular. Estes resultados indicam que o 

veneno de B. atrox e a fração Lac-nR são potentes indutores de necrose ou 

apoptose tardia nas células RBL-2H3. Em contraste, a galatrox (20µg/mL) não 

induziu nenhum desses efeitos biológicos, diferentemente do descrito por outros 

componentes isolados do veneno de Bothrops ssp. (TANJONI et al., 2005). A 

necrose poderia amplificar os danos inflamatórios e do tecido (McCONKEY, 1998). 

O procedimento de hiperimunização de camundongos com galatrox promoveu 

a produção de soros-imunes contendo altos níveis de IgG anti-galatrox, indicando 

um caráter fortemente imunogênico dessa lectina de baixo peso molecular, como 

descrito para outras proteínas de venemo de serpentes (CHINONAVANIG et al., 

1988 e OWNBY e COLBERG, 1990). Entretanto, diferentemente da galatrox, a 

proteína do veneno de Lachesis muta não é imunogênica (COMMODARO et al., 

2004). Finalmente, os anticorpos anti-galatrox poderão ser ferramentas muito úteis 
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para o melhor entendimento da importância dessa lectina nas ações do veneno de 

B. atrox. 

Juntos, estes resultados sugerem que galatrox mostrou similaridades 

biológicas com lectinas tipo-C do veneno de Bothrops ssp. e propriedades 

inflamatórias fracas e não mostrou significativos efeitos apoptóticos e necróticos. 

 

 

 

 

 



 

 

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bothrops insularis 

6
-
C
O
N
C
L
U
S
Õ
E
S  

 



 

 

104

Com base nos resultados obtidos nesse trabalho e em relatos da literatura 

foram elaboradas as seguintes conclusões: 

1) O veneno bruto de Bothrops atrox contém um lectina dimérica, estabilizada 

por pontes dissulfeto, de massa molecular relativa de 28 200, pI de 5,2 e capaz de 

reconhecer β-galactosídeos de modo cálcio dependente, denominada galatrox.  

2) A galatrox, proteína de caráter fortemente imunogênico, parece ser a única 

proteína ligante de β-galactosídeos derivada do veneno de Bothrops atrox, pois a 

fração Lac-nR não apresentou atividade hemaglutinante. 

3) Os seqüenciamentos de aminoácidos da região N-terminal e de uma 

porção interna da galatrox indicaram que esta proteína apresenta similaridades 

estruturais com lectinas tipo-C de Bothrops ssp. Além disso, estes dados de 

estrutura de lectina são pioneiros para venenos de serpente Bothrops atrox.  

4) A galatrox não é a proteína responsável pelo efeito edematogênico 

presente nos envenenamentos. Entretanto, parece que esta lectina pode modular o 

edema formado pelo veneno bruto, pois a fração Lac-nR apresentou na fase tardia 

desse evento biológico, tendência a um menor efeito edematogênico. 

5) A lectina galatrox foi capaz de provocar uma discreta desgranulação de 

células RBL-2H3, indicando um possível papel pró-inflamatório. Além disso, este 

efeito foi independente de uma ação, potencialmente, citotóxica dessa lectina, pois 

não foi detectada necrose em células RBL-2H3 tratadas com galatrox. 

6) Células RBL-2H3 desafiadas com galatrox não apresentaram indicadores 

de apoptose. 
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7) A lectina de B. atrox isolada apresentou fraca atividade em relação a 

agregação plaquetária e coagulação do plasma, mostrando mais uma vez que esta é 

uma lectina com características semelhantes às isoladas de outros venenos. 

8) Sabe-se por relatos científicos que o veneno de serpentes possui em 

média 0,5% de lectina, ou seja, uma quantidade bastante baixa quando comparada 

a outras toxinas do veneno como as fosfolipases, que são referidas como 

abundantes no veneno segundo Lomonte, Ângulo e Santamaría (2003). É de suma 

importância realçar aqui, que como a lectina está presente no veneno em baixa 

concentração, o que leva também a um baixo rendimento, as atividades funcionais 

da galatrox podem ser evidenciadas de forma discreta, sendo que provavelmente 

quando utilizada de forma concentrada leva a um efeito bastante superior. O 

processo de concentração por AMICON, realizado em membrana de 3.000Da 

mostrou eficiência podendo levar a uma amostra de até 2,0mg/mL.  

9) Esses resultados poderão contribuir para o melhor entendimento do papel 

biológico e toxicológico de lectinas nos venenos de serpentes. Além disso, poderá 

gerar subsídios para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas de minimização 

dos efeitos tóxicos dos envenenamentos causados por acidentes com B. atrox. 



 

 

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bothrops insularis 

R
E
F
E
R
Ê
N
C
I
A
S  

 



 

 

107

ABRAMSON, J.; XU, R.; PECHT, I. An unusual inhibitory receptor-the mast cell 
function-associated antigen (MAFA). Mol Immunol . Rehovot, v. 38, p. 1307-13, 
2002. 
 
ABREU, P. A., ALBUQUERUQE, M. G., RODRIGUES, C. R., CASTRO, H. C. 
Structure-function inferences based on molecular modeling, sequence-based 
methods and biological data analysis of snake vnom lectins. Toxicon , Rio de 
Janeiro, v. 48, p. 690-701, 2006. 
 
AHN, M. Y.; LEE, B. M.; KIM, Y. S. Characterization and cytotoxicit of L-amino acid 
oxidase from the venom of king cobra (Ophiphagus hannah). Int. J. Biochem. Cell 
biol. , v.29, p.911-919, 1997. 
 
AIRD, S.D., Ophidian envenomation strategies and the role of ourines. Toxicon , 
Fortaleza, v.40, p. 335- 393, 2002. 
 
ARAGON-ORTIZ, F., MENTELE, R.; AUERSWALD, E. A. Amino acid sequence of a 
lectin-like protein from Lachesis muta stenophyrs venom. Toxicon , San José, v. 34, 
p. 763-769, 1996. 
 
BARBOSA, A. M. Mecanismo de ação do edema induzido pelo veneno da serpente 
Bothrops insularis (jararaca ilhôa) em camundongos. 2003. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, 2003. 
 
BRASIL, MINISTERIO DA SAÚDE. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Manual de 
Disgnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais P eçonhentos , Brasília 
(DF), v. 131, 1999. 
 
BRAUD, S.; BON, C.; WISNER, A. Snake venom acting on hemostasis. Biochimie, 
v. 82, p. 851-859, 2000.  
 
BOLANOS, R. Serpientes, venenos y ofidismo en Centroamérica. Editorial 
Universidad de Costa Rica , San José, p. 15-16, 1984. 
 
BOYD, W. C. SHAPLEIG. E. Specific precipitation activity of plant agglutinins 
(lectins). Science , 119, p. 419, 1954. 
 
BUTCH, A. W. Dilution protocols for detection of hook effects/prozone phenomenon. 
Clin Chem . Los Angeles, v.46, p.1719-21, 2000. 
 
CALLEJON, D. R. ; MONTES, M.B.A. ; RODRIGUES, L.C. ; ORLANDINI-CASTRO, 
R. ; JAMUR, M.C. ; OLIVER, C. ; STOWELL, S.R. ; CUMMINGS, R.D. ; DIAS-
BARUFFI, M. The interaction of galectin-1 with mast cells promotes surface exposure 
of phosphatidylserine without inducing apoptosis or degranulation. Glycobiology , 
Honolulu, v.14, p. 1178, 2004. 
 
CARDOSO, J. L. C. Snakebites at hospital Vital Brazil. A study of 2908 cases. 
Toxicon , São Paulo, v. 23, p. 558- 562, 1985. 



 

 

108

CARDOSO, J. L. C. Ofidismo. Aracneísmo. Escorpionismo. Epidemiologia. 
Patogenia e Clínica. Diagnóstico e Terapêutica. In: SOERENSEN, B. (ed.). 
Acidentes por Animais Peçonhentos: Reconhecimento, Clínica e Tratamento 
Distribuição Geográfica. Produção de Soros. Clínica e Tratamento dos 
Envenenamentos. Rio de Janeiro: Atheneu, p. 109-138, 1990. 
 
CARVALHO, H. F; RECCO-PIMENTEL, S. M. A célula. São Paulo : Manole, 2001. 
 
CARVALHO, D. D.; MARANGONI, S.; NOVELLO, J. C. Primary structure 
characterizacion of Bothrops jararacussu snake venom lectin. J. Protein Chem. , 
Campinas, v. 21, p. 43-50, 2002.  
 
CATANESE, J. J., KRESS, L. F., Isolation from opossum serum of metalloproteinase 
inhibitor homologous to human a I B-Glycoprotein. Biochemistry , v. 31, p.410–418, 
1992. 
 
CHINONAVANIG, L., BILLINGS, P. B., MATANGKASOMBUT, P., 
RATANABANANGKOON, K . Antigenic relationships and relative immunogenicities 
of venom proteins from six poisonous snakes of Thailand.Toxicon , Bangkok, v. 26, 
p. 883-890, 1988. 
 
CHOW, G.; KINI, R. M. Scientific and Standardization Committee Communications: 
Inventory Of Exogenous Factors From Animal Sources that Induce Platelet 
Aggregation. Thromb Haemost , Singapura, v. 85, p.177–178, 2001. 
 
COMMODARO A. G., MORAES L. V., TAMBOURGI D. V. , RIZZO L. V., 
SANT'ANNA O. A. Suppression of ocular inflammation by the viper Lachesis muta 
venom protein on experimental autoimmune uveitis. Proceedings of the International 
Congress of Immunology, 247-252, 2004. 
 
CURTI, B.; RONCHI, S.; SIMONETTA, P. M. D- and L-amino acid oxidases. In: 
Mueller, F. Chemistry and Biochemistry of Flavoenzyme , Boca Roton, v.3, Ed. 
CRC Press, p.69-94, 1992. 
 
da SILVA GIOTTO,M. T. GARRAT, R. C., OLIVA, G. MASCARENHAS, Y. P , 
GIGLIO, J. R., CINTRA, ª C. º, DE AZEVEDO, W. F., ARNI, R. K., WARD, R. J. 
Crystallographic and spectroscopic characterization of a molecular hinge : 
conformacional changes in bothropstoxin I, a dimeric Lys-49-phospholipase A2 
homologue. Proteins: structure, function and genetics,  São Carlos, v. 30, p. 442-
454, 1998. 
 
DENNIS, E. A. Diversity of group types, regulation, and function of phospholipase A2. 
J. Biol. Chem. ,San Diego, v. 269, n. 18, p. 13057-13060, 1994. 
 
DIAS-BARUFFI, M.; ZHU, H.; CHO, M.; KARMAKAR, S.; MCEVER, R. P.; 
CUMMINGS, R. D. Dimeric galectin-1 induces surface exposure of 
phosphatidylserine and phagocytic recognition of leukocytes without inducing 
apoptosis. J. Biol. Chem.,  Ribeirão Preto, v. 278, p.41282-93, 2003. 



 

 

109

DIXON, R. W., HARRIS, J. B. Myotoxic activity of the toxic phospholipase, notexin, 
from the venom of the AUSTRALIAN tiger snake. J. Neuropathol. Exp. Neurol.  
Newcastle upon Tyne, v. 55, p. 1230- 1237, 1996. 
 
DOMONT, G., PERALES, J., MOUSSATCHE, H., Natural anti-snake venom proteins. 
Toxicon.  Rio de Janeiro, v. 29, p. 1183–1194, 1991. 
 
DRICKAMER, K. Two distinct classes of carbohydrate-recognition domains in animal 
lectins. J. Biol. Chem.  New York, v. 20, 9557-9560, 1988. 
 
EDMAN, P. Method of amino acid sequences in peptides. Acta Chem. Scand . v.4, p. 
283–293, 1950. 
 
FERREIRA, M. L., MOURA-DASILVA, A. M., FRANCA, F. O., CARDOSO, J. L., 
MOTA, I. Toxic activities of venoms from nine Bothrops species and their correlation 
with lethality and necrosis. Toxicon. São Paulo,v. 30, p. 1603 – 1608, 1992. 
 
FURTADO, M. F. D., COLLETO, G. M. D. D.; DIAS da SILVA, W. Controle de 
qualidade dos venenos animais e dos correspondentes antivenenos. I. Padronização 
dos métodos de ensaio das atividades bioquímicas e farmacológicas dos venenos 
de algumas espécies do gênero Bothrops e Crotalus usando amostras secas à 
temperatura ambiente ou liofilizadas. Memórias do Instituto Butantan , São Paulo, 
v. 53, p. 149-159, 1991. 
 
GARTNER, T. K.; STOCKER, K.; WILLIAMS, K. C. Thrombolectin: a lectin isolated 
from Bothrops atrox venom, FEBS Lett . Memphis, v.117, p.13–16, 1980. 
 
GARTNER, T. K.; OGILVIE, M. L. Isolation and characterization of three Ca2+-
dependent β-galactoside-specific lectins from snake venoms. Biochem. J.  Memphis, 
v. 224, p.301-7, 1984. 
 
GUÉRCIO, R. A. P., SHEVCHENKO, A., SHEVCHENKO, A., LOPEZ-LOZANO, J. 
L., PAHA, J., SOUSA, M. V., RICART, C. A. O. Ontogenetic variation in the venoms 
proteome of the Amazonian snake Bothrops atrox. Proteome Science.  Brasília, v.4, 
p. 11, 2006. 
 
Guia Brasileiro de Vigilância Epidemiológica. Ministério da Saúde. Fundação 
Nacional de Saúde, 1998. 
 
GUIMARÃES-GOMES, V.; OLIVEIRA-CARVALHO, A. L.; JUNQUEIRA-DE-
AZEVEDO, I. L. M.; DUTRA, D. L. S.; PUJOL-LUZ, M.; CASTRO, H. C.; HO, P. L.; 
ZINGALI, R. B. Cloning, characterization and structural analysis of a C-type lectin 
from Bothrops insularis (BiL) venom, Arch. Biochem. Biophys . São Paulo, v. 432, 
p.1–11, 2004. 
 
GUTIERREZ, J. M.; CHAVES, F.;Proteolytic, hemorrhagic and myonecrotic effects 
of the venoms of Costa Rican snakes from the genera Bothrops, Crotalus and 
Lachesis. Toxicon.  v. 18 p. 315 – 321, 1980. 



 

 

110

GUTIÉRREZ, J. M., LOMONTE, B., CHAVES, F., MORENO, E., CERDAS, L. 
Pharmacological activities of a toxin phospholipase A isolated from the venoms of the 
snake Bothrops asper. Comp. Biochem. Physiol. v. 84, p. 159- 164, 1986.  
 
GUTIÉRREZ, J. M.; LOMONTE, B. Phospholipase A2 myotoxins from Bothrops 
snake venoms. Toxicon . v. 33, p. 1405-1424, 1995. 
 
GUTIÉRREZ, J. M. Clinical Toxicology of Snake Bite in Central América. In: MEIER, 
J.; WHIT, J. (Eds). Handbook of Clinical Toxicology of Animal Venom and  
Poisons . Boca Raton: CRC, p.645-665, 1995. 
 
HAMAKO J., SUZUKI Y., HAYASHI N., KIMURA M., OZEKI Y., HASHIMOTO K., 
MATSUI T. Amino acid sequence and characterization of C-type lectin purified from 
the snake venom of Crotalus ruber. J. Biol. Chem . Aichi, v. 278, p.2928-2936, 2003. 
 
HAVT, A.; TOYAMA, M. H.; NASCIMENTO, N. R. F.; TOYAMA, D. O.; NOBRE, A. C. 
L.; MARTINS, A. M. C.; BARBOSA, P. S. F.; NOVELLO, J. C.; BOSCHERO, A. C.; 
CARNEIRO, E M. A novel c-type animal lectin isolated from Bothrops pirajai is 
responsible for the snake venom major effects in the isolated kidney. Biochemistry 
and Cell Biology-Biochimie Et Biologie Cellulaire . Canada, v. 37, p. 130-141, 
2005. 
 
HOFMANN, H., DUMAREY, C., BOM, C. Blood coagulation induced by Bothrops 
atrox venom: Identification and properties of a factor X activator. Biochimie. v. 65, p. 
201- 210, 1983. 
 
HOFMANN, H., BOM, C. Blood coagulation induced by the venom of Bothrops atrox. 
2.Identification, purification and properties of two factor X activators. Biochemistry. 
v 26, p. 780 – 787, 1987.  
 
HOGUE-ANGELETTI, R. A.; FRAZIER, W. A.; JACOBS, J. N.; NIALL, H. D.; 
BRADSHAW, R. A. Purification, characterization and partial amino acid sequence of 
nerve factor growth cobra venom. Biochesmistry,  v.15, p. 26-34, 1976. 
 
HOMSI-BRANDEBURGO, M. I., QUEIROZ, L. S., SANTO-NETO, H., RODRIGUES-
SIMIONI, L., GIGLIO, J. R. Fractionation of Bothrops jararacussu snake venom: 
partial chemical characterization and biological activity of bothropstoxin. Toxicon, 
Ribeirão Preto, v. 26, p. 615-627, 1988. 
 
ITZHAKI, R. F.; GILL, D. M. A micro-biuret method for estimating proteins. Anal. 
Biochem. Missouri, v.9, p.401-410, 1964. 
 
KAMIGUTI, A. S., CARDOSO, J. L.. Haemostatic changes caused by the venoms of 
South American snakes.Laboratory of Haematology. Toxicon, São Paulo, v. 27, p. 
955-963. 1989. 
 



 

 

111

KAMIGUTI, A.S.; SLUPSKY, J. R., ZUZEL, M., HAY, C. R., Properties of fibrinogen 
cleaved by jararhagin, a mettaloproteinase from the venom of Bothrops jararaca. 
Thromb. Haemost , Liverpool, v. 72, p. 244-249, 1994. 
 
KILPATRICK, D. C. Animal lectins: a historical introduction and overview. Biochim. 
Biophys. Acta , Scotland, v. 1572, p. 187-197, 2002. 
 
KINI, R. M; EVANS, H. J. Effects of snake venom proteins on blood platelets. 
Toxicon , Virginia Richmond, v. 28, p. 1387-1422, 1990. 
 
KINI, R. M. Excitement ahead: structure, function and mechanism of snake 
phospholipase PLA2 enzymes. Toxicon , Singapore, v. 42, n. 8, p. 827-840, 2003. 
 
KIRBY, E. P.; NIEWIAROWSKI, S.; STOCKER, K.; KETTNER, C.; SHAW, E.; 
BRUDZYNSKI, T. M. Thrombocytin, a serine protease from Bothrops atrox venom 1. 
Purificatio and characterization of the enzyme. Biochemistry. v.18, p. 3564-70, 
1979.  
 
KISHORE, U; EGGLETON, P.; REID, K. B. Modular organization of carbohydrate 
recognition domains in animal lectins. Matrix Biol.  Oxford, v. 15, p. 583-592, 1997. 
 
KOMORI, Y.; NIKAI, T.; TOHKAI, T.; SUGIHARA, H. Primary structure and biological 
activity of snake venom lectin (APL) from Agkistrodon p. piscivorus (eastern 
cottonmouth). Toxicon.  Nagoya, v. 37, p.1053–1064, 1999. 
 
KOSTIZA, T.; MEIER, J. Nerve grow factors from snake venoms: chemical 
properties, mode of action and biological significance. Toxicon , v. 34, p. 787-806, 
1996. 
 
LAEMMELI, U. K. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of 
bacteriophage T4. Nature,  Hills Road, Cambridge, v. 227, p. 680-685, 1970. 
 
LEVY, L. Carrageenan paw edema in the mouse, Life Sci.  v.8, p.601–606, 1969. 
 
LO, T. N.; ENG, S. P.; JASEPH, L. A.; BEAVEN, M. A.; LO, C. S. Cardiotoxin from 
cobra venom increases the level of phosphatidylinositol 4-monophosphate and 
phosphatidylinositol kinase activity in two cell lines. Biochim Biophys Acta.  
Bethesda, v. 970, p.51-60, 1988. 
 
LOMONTE, B.; GUTIÉRREZ, J. M. La actividad proteolítica de los venenos de 
serpientes de Costa Rica sobre la caseína. Revista de Biologia Tropical , San Jose, 
v. 31, p. 37-40, 1983. 
 
LOMONTE B, GUTIERREZ J. M, FURTADO M. F, OTERO R, ROSSO J. P., 
VARGAS, O, CARMONA, E, ROVIRA, M. E. Isolation of basic myotoxins from 
Bothrops moojeni and Bothrops atrox snake venoms. Toxicon , San Jose; v. 28, p. 
1137-1146, 1990. 
 



 

 

112

LOMONTE B., ÂNGULO, Y.,  SANTAMARÍA, C. Comparative study of synthetic 
peptides corresponding to region 115–129 in Lys49 myotoxic phospholipases A2 from 
snake venoms. Toxicon , Costa Rica v. 42 p. 307–312, 2003. 
 
LU, Q., NAVDAEV, A., CLEMETSON, J. M., CLEMETSON, K, J. Snake venom C-
type lectins interacting with platelet receptors. Structure-function relationships and 
effects on haemostasis. Toxicon. Berne, v. 45 1089 – 1098, 2005. 
 
MARCINKIEWICZ, C.; LOBB; R. R.; MARCINKIEWICZ, M. M.; DANIEL, J. L.; 
SMITH, J. B.; DANGELMAIER, C.; WEINREB, P. H.; BEACHAM, D. A.; 
NIEWIAEROWISKI, S. Isolation and characterization of EMS16, a C-type protein 
from Echis multisquamatus venom, a potent and selective inhibitor of the 
alpha2beta1 integrin. Biochemistry ; Philadelphia, v. 39, p. 9859-9867, 2000. 
 
MARKLAND, F. S. Snake venom and the hemostatic system. Toxicon , Los Angeles, 
v. 36, p. 1749-1800, 1998. 
 
MARTIN, P.; LEIBOVICH, S. J. Inflammatory cells during wound repair: the good, the 
bad and the ugly. Trends Cell Biol.,  Bristol, v.15, p.599-607, 2005. 
 
MARTINS, A. M. C.; SOUSA, F. C. M.; BARBOSA, P. S. F.; TOYAMA, M. H.; 
TOYAMA, D. O.; APRIGIO, C. C.; QUEIROZ, M. G. R.; GUARNIERI, M. C.; HAVT, 
A.; DE MENEZES, D. B.; FONTELES, M. C.; MONTEIRO, H. S. A. Action of anti-
bothropic factor isolated from Didelphis marsupialis on renal effects of Bothrops 
erythromelas venom. Toxicon . Fortaleza, v. 46 , p. 595-599, 2005.  
 
MARUYAMA, M.; KAMIGUTI, A. S.; CARDOSO, J. L.; SANO-MARTINS, I. S.; 
CHUDZINSKI, A. M.; SANTORO, M. L; MORENA, P.; TOMY, S. C.; ANTONIO, J. L.; 
MIHARA, H. Studies on blood coagulation and fibrinolysis in patients bitten by 
Bothrops jararaca (jararaca).Thromb Haemost . Japan, v. 63, p. 449-53 1990 
 
MATSUI, T, FUJIMURA Y.; TITANI, K. Snake venos protases affecting hemostasis 
and trombosis. Biochim Biophys Acta. Aichi, v.1477, p.146-156, 2000. 
 
McCONKEY. D. J. Biochemical determinants of apoptosis and necrosis. Toxicol 
Lett . Houston, v. 99, p.157-68, 1998. 
 
MEBS D., OWNBY C. L. Myotoxic components of snake venoms: their biochemical 
and biological activities. Pharmacol Ther.,  Frankfurt, v. 48, p.223-236, 1990. 
 
MEIER, J. Individual and age-dependent variations in the venom of the Fer-the-lance 
(Bothrops atrox). Toxicon . Basle, v.24, p. 41-46, 1986.  
 
MEIER, J.; ADLER, C.; WEISS, N. Determination of batroxobin levels in the plasma 
of guinea pigs after epicutaneosand intravenous applications. Toxicon . Basle, v. 26: 
p. 964-966, 1988. 



 

 

113

MELGAREJO A. F. Serpentes Peçonhentas do Brasil, p.33-61. In: Cardoso J. L. C., 
França F. O. S., Wen F. H., Málque C. M. S., Haddad Jr V. (ed.) Animais 
Peçonhentos no Brasil, Biologia, Clínica e Terapêutica dos Acidentes. Sarvier, 
Editora, São Paulo, 2003. 
 
METZ,  M., PILIPONSKY, A. M., CHEN, C. C., LAMMEL, V., ABRINK, M., PEJLER, 
G., TSAI, M., GALLI, S. J. Mast cells can enhance resistance to snake and honeybee 
venoms. Science , Stanford, v. 313, p. 526-530, 2006. 
 
MONTEIRO, R. Q., ZINGALI, R. B. Inhibition of prothrombin activation by 
bothrojaracin, a C-type lectin from Bothrops jararaca venom. Arch.Biochem. 
Byophys , Rio de Janeiro, v. 382, p. 123-128, 2000. 
 
NAHAS, L., KAMIGUTI, A. S., BARROS, M. A. Thrombin-like and factor X-activator 
components of Bothrops snake venoms.Thromb Haemost . v. 41, p. 314-328, 1979. 
 
NIKAI, T.; SUZUKI, J.; KOMORI, Y.; OHKURA, M.; OHIZUMI, Y.; SUGIHARA, H. 
Primary structure of the lectin from the venom of Bitis arietans (puff-adder). Biol. 
Pharm. Bull,  Nagoya, v. 18, p. 1620-1622, 1995. 
 
NOWAK, T. P.; HAYWOOD, P. L.; BARONDES, S. H. Developmentally regulated 
lectin in embryonic chick muscles and a myogenic cell line, Biochem. Biophys. Res. 
Commun . Califórnia, v. 68, p.650–657, 1976. 
 
OLGIVIE, M. L., BYL, J.A., GARTNER, T.K. Platelet-aggregation is stimulated by 
lactose-inhibitable snake venom lectins. Thromb. Haemostasis.  Memphis, v. 62, p. 
704-707, 1989. 
 
OTERO, R., GUTIÉRREZ, J., MESA, M. B., DUQUE, E., RODRIGUEZ, O. ARANGO, 
J. L, GÓMEZ, F., TORO, A., CANO, F., RODRIGUEZ, L. M., CARO, E., 
Complications of Bothrops, Porthidium, and Bothriechis snakebites in Colombia. A 
clinical and epidemiological study of 39 cases attended in a university hospital. 
Toxicon . Medellín, v. 40, p. 1107-1114, 2002. 
 
OTERO, R.; TOBÓN, G. S.; GÓMEZ, L. F.; OSORIO, R.; VALDERRAMA, R.; 
HOYOS, D.; URRETA, J. E.; MOLINA, S.; ARBOLEDA, J. J. Accidente ofídico en 
Antioquia y Chocó. Aspectos clínicos y epidemiológicos. Acta Med. Colomb. v.17, p. 
229–249, 1992. 
 
OWNBY, C. L. Locally acting agents: myotoxins, hemorrhagic toxins and 
dermonecrotic factors. In: Shier, W.T. Mebs, D., (Eds). Handbook of Toxicology. 
Marcel Decker, New York, p. 601-654. 1990. 
 
OWNBY, C. L.; COLBERG, T. R. Comparison of the immunogenicity and antigenic 
composition of several venoms of snakes in the family Crotalidae. Toxicon , 
Oklahoma, v. 28, p.189-199, 1990. 



 

 

114

OZEKI, Y., MATSUI, T., HAMAKO, J., SUZUKI, M., FUJIMURA, Y., YOSHIDA, E., 
NISHID, A. S., TITANI, K. C-type galactoside binding lectin from Bothrops jararaca 
venom: comparison of its structure and function with those of botrocetin. Arch 
Biochem Biophys.  Aichi, v. 308, p. 306-310, 1994. 
 
PANUNTO, P.C.; DA SILVA, M. A.; LINARDI, A.; BUZIN, M. P.; MELO, S. E.; 
MELLO, S. M.; PRADO-FRANCESCHI, J.; HYSLOP, S. Biological activities of a 
lectin from Bothrops jararacussu snake venom. Toxicon . Campinas, v. 47, p.21-31, 
2006. 
 
PARHAM, P. O Sistema Imune; Trad. Ane Rose Bolner. Artmed Ed., 2001. 
 
PEÑA-CHAVARRIA, A., VILLAREJOS, V. M., ZOMER, M. Clinical importance of 
prothrombin time determination in snake-venom poisoning. Amer. J. Trop. Med. 
Hyg . San José, v. 19, p. 342-344, 1970. 
 
PEREZ, J. C., SANCHEZ, E. E. Natural protease inhibitors to hemorrhagins in snake 
venoms and their potential use in medicine. Toxicon.  Kingsville, v. 37, p. 703–728, 
1999. 
 
PIERINI, L.; HARRIS, N. T.; HOLOWKA, D.; BAIRD, B. Evidence supporting a role 
for microfilaments in regulating the coupling between poorly dissociable IgE-FcεRI 
aggregates and downstream signaling pathways. Biochemistry . New York, v. 36. p. 
7447-7456, 1997. 
 
POLGAR, J.; MAGNENAT, E. M.; PEITSCH, M. C.; WELLS, T. N.; SAQI, M. S.; 
CLEMETSON, K. J. Amino acid sequence of the alpha subunit and computer 
modelling of the alpha and beta subunits of echicetin from the venom of Echis 
carinatus (saw-scaled viper). Biochem. J . Berne, v.323 , p. 533, 1997. 
 
RABINOVICH, G. A., SOTOMAYOR, C. E., RIERA, C. M., BIANCO, I., CORREA, S. 
G. Evidence of a role for galectin-1 in acute inflammation. Eur. J. Immunol , 
Córdoba, v. 30, p. 1331-1339, 2000. 
 
RIBEIRO, L. A., ALBUQUERQUE, M. J., de CAMPOS, V. A., KATZ, G.,TAKAOKA, 
N. Y., LEBRÃO, M. L., JORGE, M. T.,. Deaths caused by venomous snakes in the 
State of São Paulo: evaluation of 43 cases from 1988 to 1993. Revista da 
Associação Médica Brasileira  v. 44 (4), p. 312–318, 1988. 
 
RIVERA, J. Snake bites and bee stings: the mast cell strikes back Nature  Maryland 
v. 12, p. 999 – 1000, 2006. 
 
ROBINSON, J. P.; DARZYNKIEWICZ, Z.; DEAN, P. N.; ORFAO, A.; RABINOVICH, 
P. S.; STEWART, C. C., et al. Current Protocols in Cytometry , New York, 1 st Ed., 
John Willey & Sons, Chapter 7, 1999. 



 

 

115

ROSENFELD, G. Symptomatology, pathology, and treatment of snakebite in South 
America. In: Bucherl, W, Buckley, E. E (eds) Venomous animals and their venoms. 
Academic Press , New York, p.345-384, 1971. 
 
SANCHEZ, E. F.; FREITAS, T. V.; FERREIRA-ALVES, D. L. Biological activities of 
venoms from south american snakes. Toxicon , Belo Horizonte, v.30, p.95-103, 
1992. 
 
SANO-MARTINS, I. S., SANTORO, M. L. Distúrbios hemostáticos em 
envenenamentos por animais peçonhentos no Brasil. In: Animais peçonhentos no 
Brasil. 1 ed. São Paulo: Sarvier , p. 289-309, 2003.  
 
SCHAEFFER, C., SHERF, T., SCHERP, R., CHRISTIAN, R., KOSMA, P., ZAINY, S., 
MESSNER, P.;SHARON, N. Purification and structure elucidation of the N acetyl-
bacillosamine-containing polysaccharide from Bacillus licheniformis Eur. J. Biochem  
v. 268, p. 857-864. 2001. (ATCC 9945) 

SELISTRE, H. S.,GIGLIO, J. R. Isolation and characterization of a thrombinlike 
enzyme from the venom of the snake Bothrops insularis (jararaca ilhoa). Toxicon . 
Ribeirao Preto, v.25, p.1135-1144, 1987. 

SHARON, N.; LIS, H. Lectins: Cell-agglutinating and sugar-specific proteins. 
Science ., Rehovot v. 177, p. 949-959, 1972. 
 
SHARON, N.; LIS, H. History of lectins: from hemagglutinins to biological recognition 
molecules. Glycobiology . Rehovot, v.14, p.53R-62R, 2004. 
 
SINGH, R. B.; NIAZ, M. A.; RASTOGI, S. S. Effect of hydrosoluble coenzyme Q10 on 
blood pressure and insulin resistance in hypertensive patients with coronary heart 
disease. J. Hum. Hypertens. , Moradabad, v. 13, p. 203-208, 1999. 
 
SMITH, S. C.; BRINKHOUS, K. M. Inventory of exogenous platelet-aggregating 
agents derived from venoms. Thromb. Haemost . Carolina do Norte, v. 66, p. 259-
263, 1991. 
 
SOARES, A. M.; FONTES, M. R.; GIGLIO, J. R. Phospholipase A2 myotoxins from 
Bothrops jararacussu snake venoms: Structure-Function Relationship. Curr. Organ. 
Chem ., v. 8, p. 1677-1690, 2004. 
 
STÁBELI, R.G., MARCUSSI, S.;CARLOS, G.B.; PIETRO, R. C. L. R.; SELISTRE-
ARAÚJO, H. S.; GIGLIO, J. R.;.OLIVEIRA, E. B.; SOARES, A. M. Platelet 
aggregation and antibacterial effects of na L-amino acid oxidase purified from 
Bothrops alternatus snake venom. Bioorganical Medicinal Chemistry . v.12, 
p.2881-2886, 2004. 
 
STOCKER, K.; BARLOW, G. H. The coagulant enzyme from Bothrops atrox venom 
(batroxobin). Meth. Enzimol . v. 45, p. 214-223, 1976. 



 

 

116

SOUZA, D. H. F., IEMMA, M. R.C., FERREIRA, L. L. , FARIA, J. P., OLIVA, M. L. V., 
ZINGALI, R. B.,  NIEWIAROWSKI, S., SELISTRE-DE ARAUJO, H. S. The 
disintegrin-like domain of the snake venom metalloprotease alternagin inhibits α2β1 
integrin-mediated cell adhesion. Archives of Biochemistry and biophysics , v. 384, 
p. 341-350, 2000. 
 
TABORDA, C. P; RIVERA, J.; ZARAGOZA, O.; CASADEVALL, A. More is not 
necessarily better: prozone-like effects in passive immunization with IgG. J. 
Immunol . Bronx, NY, v.170, p.3621-30, 2003. 
 
TAMBOURGI, D. V.; CAMPOS, A. C. M. R.; FREITAS, M. C. W.; MAGNOLI, F. C.; 
SIVA, W. D.; EICKSTEDT, V. R. D. V.; SANTOS, M. C.; FURTADO, M. F. D.; 
KIPNIS, T. L. Manipulation of the Complement Sistem by Animal Venoms. Memórias 
do Inst. Butantan , Brasil, v. 54(2), p. 9-10, 1992. 
 
TANJONI, I.; WEINLICH, R.; DELLA-CASA, M. S.; CLISSA, P. B.; SALDANHA-
GAMA, R. F.; DE FREITAS, M. S.; BARJA-FIDALGO, C.; AMARANTE-MENDES, G. 
P.; MOURA-DA-SILVA, A. M. Jararhagin, a snake venom metalloproteinase, induces 
a specialized form of apoptosis (anoikis) selective to endothelial cells. Apoptosis, 
Brasil, v. 10, Instituto Butantan, p.851-61, 2005. 
 
TEIXEIRA, C. F. P.; LANDUCCI, E. C. T.; ANTUNES, E.; CHACUR, M.; CURY, Y. 
Inflammatory effects of snake venom myotoxic phospholipases A2. Toxicon , v. 42, n. 
8, p. 947 – 962, 2003. 
 
USAMI, Y.; FUJIMURA, Y.; SUZUKI, M.; OZEKI, Y.; NISHIO, K.; FUKUI, H.; TITANI, 
K. Primary structure of two-chain botrocetin, a von Willebrand factor modulator 
purified from the venom of Bothrops jararaca. Proc. Nati. Acad. Sci USA . Aichi, v. 
90, p. 928-932, 1993. 
 
VASCONCELOS, C. M., VALENÇA, R. C., ARAÚJO, E. A., MODESTO, J. C., 
PONTES, M. M., BRAZIL, T. K., GUARNIERE, M. C. Distribution of 131I-labeled 
Bothrops erythromelas venom in mice. Braz J. Med. Biol. Res,  v. 31, 439–443, 
1998. 
 
VILLEGAS, L., AGUIRRE, E., ZAVALETA, A. Efectos de la liofilizacion sobre cuatro 
actividades biológicas del veneno de Bothrops atrox (Serpentes: Viperidae), Rev. 
Biol. Trop . 41, Lima, p.851- 853, 1993. 
 
XU, Q; WU, X. F.; XIA, Q. C.; WANG, K. Y. Cloning of a galactose-binding lectin from 
the venom of Trimeresurus stejnegeri. Biochem. J . Shanghai  v. 341, p. 733-737, 
1999. 
 
WALKER, J. R., NAGAR, B.; YOUNG, N. M.; HIRAMA, T.; RINI, J. M. X-ray crystal 
structure of a galactose-specific C-type lectin possessing a novel decameric 
queternary structure. Biochemistry.  Toronto v. 43, p. 3783-3792, 2004. 



 

 

117

WATKINS W. M, MORGAN W. T. A potent group-O cell-agglutinia of human origin 
with H-specific character. Lancet . v. 266, p. 959–961, 1954. 
 
WEN, F. R. Ineficácia do antiveneno na reversão do edema e necrose em pacientes 
picados por serpentes do gênero Bothrops. In: SIMPÓSIO DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE TOXINOLOGIA , Anais. São Pedro: Cruzeiro, p.78-81, 2000. 
 
ZELLER, E. A.; MARITZ, A. Uber line neve L-aminosaure oxidase. Helv. Chim. 
Acta : 1888-1902, 1944. 
 
ZHANG, Y, I.; WANG, J. H.; LEE, W. H.; WANG, Q. LIV, H.; ZHENG Y. T. ZHANG, 
Y. Molecular Characterization of Trimeresurus stejnegeri venom L-amino acid 
oxidase with potential anti-HIV activity. Biochem Biophys Res Commun . Yunnan 
v. 309, p. 598 – 604, 2003. 
 
ZUBERI, R. I.; FRIGERI, L. G.; LIU, F. T. Activation of rat basophilic leukemia cells 
by epsilon BP, an IgE-binding endogenous lectin. Cell Immunol.  Califórnia, v.156, 
p.1-12, 1994. 
 
Fonte das fotos das serpentes: http://images.google.com.br/images?hl=pt-
BR&q=serpentes+bothrops&btnG=Pesquisar+imagens.&gbv=2 


