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RESUMO
Yano, Marcio Yutaka. Envenenamento experimental induzido pelo veneno de
Bothrops jararacussu (Viperidae, Crotalinae): eficácia do tratamento por antiveneno
botrópico, botrópico/crotálico e crotálico. 2012. 89 f. Dissertação de Mestrado
(Toxinologia). Instituto Butantan, São Paulo, 2012.
Os venenos das serpentes Bothrops apresentam atividade proteolítica,
coagulante e hemorrágica. O veneno de Bothrops jararacussu (VBju) possui
atividade coagulante sobre os fatores II, X e fibrinogênio, e apresenta ainda frações
miotóxicas, que agrava as lesões locais. O tratamento mais eficaz para acidentes
por serpentes peçonhentas é a soroterapia. Contudo, em envenenamento por B.
jararacussu (Bju), tem sido sugerido que a associação do antiveneno botrópico e
crotálico (SABC) é mais eficiente do que o antibotrópico (SAB). Nesse sentido, o
presente estudo avaliou a eficácia de diferentes antivenenos (SAB, SABC e SAC) na
neutralização

das

atividades

desfibrinogenante

e

miotóxica

do

VBju

em

camundongos. Para avaliar a neutralização da ação desfibrinogenante, os animais
foram injetados i.v. com 0,50 mg/Kg de VBju ou solução salina (grupo controle) e
após 1h tratados i.v. com diferentes antivenenos (SAB, SABC e SAC) ou salina.
Amostras de sangue foram coletadas 3 e 6 hs após o tratamento para dosagem de
fibrinogênio e análise de tromboelastografia por ROTEM®. Para avaliar a
neutralização da atividade miotóxica, os animais foram injetados i.m. com 0,75
mg/Kg de VBju ou salina e após uma hora tratados i.v. com os antivenenos ou
salina. O sangue foi coletado 3, 6 e 12 horas após o tratamento para quantificação
de creatino fosfoquinase (CK) plasmática. Para avaliar a regeneração muscular, os
animais foram tratados depois de 15 minutos e o músculo injetado foi retirado para
quantificação de CK residual e análise histológica 24hs, 7, 14 e 30 dias após o
tratamento. Os nossos resultados mostram que em 3 hs após o tratamento o
fibrinogênio ainda não se encontra em níveis hemostáticos. Contudo, 6 hs após o
tratamento verificou-se que o SABC foi mais eficiente na neutralização da atividade
desfibrinogenante, o que é evidenciado tanto pela dosagem de fibrinogênio como
pela análise por tromboelastografia. Em relação à atividade miotóxica, a liberação de
CK teve seu ápice em 3 hs após o tratamento, seguida por um declínio, atingindo
níveis basais em 12 hs, porém, não foram observadas diferenças significantes entre
os animais tratados com salina ou antiveneno. Os resultados da regeneração
muscular demonstram que em 24 hs após o tratamento, o grau de lesão entre os

animais envenenados é muito semelhante, não sendo possível detectar diferenças.
No 7° dia pós-tratamento os três antivenenos foram significantemente eficientes na
neutralização da atividade miotóxica, o que é evidenciado tanto pela quantificação
de CK residual como pela análise histológica. Entretanto, existe uma tendência de
melhor recuperação nos animais tratados com SABC que os animais tratados com
SAB ou SAC (p<0,055). A análise histológica sem morfometria, não mostrou
diferenças entre os grupos. No 14° e 30° dia pós-tratamento, os animais
apresentaram boa recuperação e não houve diferença entre os animais
envenenados e controles. Deste modo, os resultados obtidos nas condições
experimentais do presente estudo demonstraram que o SABC é mais eficiente que
SAB e SAC em recuperar as alterações da coagulação, porém o mesmo não
ocorreu para a ação miotóxica, que requer um estudo complementar.

Palavras-chave: Bothrops jararacussu, Crotalus, envenenamento, soroterapia e
distúrbios da coagulação.

ABSTRACT
Yano, Marcio Yutaka. Experimental envenoming induced by the Bothrops
jararacussu venom (Viperidae, Crotalinae): treatment efficiency by Botropic,
Botropic/Crotalic and Crotalic antivenin. 2012. 89 f. Master Dissertation (Toxinology).
Instituto Butantan, São Paulo, 2012.
Snakes of Bothrops genus are responsible for 90% of the 25 thousand annual
cases of snakebites in Brazil. Venoms of Bothrops are characterized by the presence
of proteolytic, coagulant and hemorrhagic activities. The venom of Bothrops
jararacussu (VBju) has coagulant activity on factors II, X and fibrinogen, and also
present myotoxic fractions, responsible by worsening the local damages. The most
effective treatment for venomous snakebites is the serum therapy. However, the
efficiency of the botropic antivenin (SAB) in treating the B. jararacussu (Bju)
envenomation has been questioned by some groups that suggest the association of
botropic and crotalic antivenin (SABC). Thus, this study evaluated the efficiency of
different antivenins (SAB, SABC e SAC) in neutralize the coagulant and myotoxic
activities of the VBju and the muscular regeneration in the mice. To evaluate the
neutralization of the coagulant activity, the animals were injected i.v. with 0.50 mg/Kg
of de VBju or saline and treated i.v. after 1 h, with different antivenin (SAB, SABC e
SAC) or saline. Blood samples were collected 3 and 6hs after the treatment to dose
plasmatic fibrinogen and for thromboelastography analysis (TE) by ROTEM®. To
evaluate the myotoxic activity, the animals were injected i.m. with 0.75 mg/Kg of VBju
or saline, and also treated i.v. after 1 h. Blood samples were collected at 3, 6 and 12
h after treatment to quantify plasmatic creatine phosphokinase (CK). To evaluate the
muscle regeneration, the animals were treated with antivenins or saline 15 min after
VBu injection. The injected muscle was removed to residual CK and histological
analysis. The results show that in 3 h after the treatment, the fibrinogen is not yet in
hemostatic levels. Although, at 6 h, the fibrinogen levels and the TE analysis show
that the SABC were more effective than SAB and SAC. Regarding the myotoxic
activity, the peak of CK releasing was at 3 h after the treatment, which was followed
by a decline, reaching basal levels at 12 h; there were not significant differences
between the treated or saline animals.

Similarly, with regards to the muscle

regeneration, at 24 h after the treatment it was not detect differences among the
groups studied. On the 7th day after treatment, it was noticed that all the antivenins
were significantly efficient to recover muscle tissue, as show residual CK and the

histological analysis. There seems to be a trend for better recovery in SABC-treated
animals, in comparison with SAB or SAC (p<0,055). However, the histological
analysis was not conclusive, since morphometric analysis was not done yet. On 14°
and 30° days after treatment, there was not difference among the envenomed and
treated animals. In conclusion, the results show that the SABC is more efficient than
the SAB and SAC to restore coagulopathy, but this effect was not so evident
regarding the myotoxic activity.

Keywords: Bothrops jararacussu, Crotalus, envenoming, serum therapy, coagulation
disturbances.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Acidentes ofídicos

O envenenamento por serpentes é uma doença tropical negligenciada que
atinge principalmente áreas rurais da Ásia, África, América Latina e Papua-Nova
Guiné

(GUTIÉRREZ

et

al.,

2006;

WARREL,

2010;

WORLD

HEALTH

ORGANIZATION, 2007; WILLIAMS et al., 2010). Embora seja difícil estimar o
número total de acidentes por serpentes peçonhentas no mundo, devido à ausência
de dados confiáveis e a falta de notificação, um recente estudo estima que o número
total de casos esteja numa razão de 421.000 para 1.841.000, resultando de 20.000 a
94.000 casos de óbito (KASTURIRATNE et al., 2008).
O Brasil possui uma rica fauna de serpentes, com aproximadamente 375
espécies, classificadas dentro de 84 gêneros, reunidas em 9 famílias (BÉRNILS &
COSTA, 2011). Apenas duas dessas famílias são conhecidas como peçonhentas
(Elapidae e Viperidae), isto é, aquelas capazes de produzir as toxinas em glândulas
especializadas e que possuem um aparelho apropriado para inoculá-las. A família
Elapidae existente no Brasil é representada pelas corais, pertencentes ao gênero
Micrurus. A família Viperidae é sem dúvida o grupo mais importante para a saúde
pública, pois são responsáveis pela maioria dos acidentes ofídicos, não só no Brasil,
mas em outros países das Américas. Dentro dessa família, os principais gêneros são
Bothrops, representado pelas jararacas, Lachesis, representado pelas surucucus e o
gênero Crotalus, pelas cascavéis, que podem ser facilmente identificadas pela
presença de um guizo na cauda (MELGAREJO, 2003). As serpentes dos gêneros
Lachesis e Crotalus têm uma distribuição mais restrita, encontradas somente em
algumas regiões do país (HOGE & ROMANO-HOGE, 1978/1979), enquanto que as
serpentes do gênero Bothrops podem ser encontradas em todo o território brasileiro
(HOGE & ROMANO-HOGE, 1972).
No Brasil, cerca de 25.000 casos de acidentes por serpentes peçonhentas
são notificadas anualmente. Destes, cerca de 90% são causados por serpentes do
gênero Bothrops (SINAM, 2010). Esse gênero compreende mais de 30 espécies e
subespécies que estão distribuídas do Sul do México até a Argentina e em algumas
ilhas do Caribe. O Brasil possui a maioria das espécies desse gênero, entre as quais
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estão as serpentes popularmente conhecidas, no Estado de São Paulo, como
jararaca (Bothrops jararaca), jararacussu (Bothrops jararacussu), urutu cruzeiro
(Bothrops alternatus), jararaca pintada (Bothrops neuwiedi), caiçaca (Bothrops
moojeni), entre outras (MELGAREJO, 2003). Ainda não há um consenso definitivo
sobre a sistemática do grupo Bothrops. Alguns gêneros foram classificados como
Bothriopsis, Bothrocophias, outros Bothropoides, porém a serpente B. jararacussu foi
mantida no grupo Bothrops e então, nesse estudo adotamos a antiga classificação
(BÉRNILS & COSTA, 2011).
Os envenenamentos causados por essas serpentes manifestam tanto efeitos
sistêmicos como: gengivorragia, equimose, hematúria, epistaxe e distúrbios de
coagulação sanguínea (ROSENFELD, 1971; CARDOSO et al., 1993; GUTIÉRREZ &
RUCAVADO, 2000; SANTORO et al., 2008); como também efeitos locais: edema,
síndrome compartimental, dor, bolhas, hemorragia e necrose (BRAZIL, 1911;
ROSENFELD, 1971; BOLAÑOS, 1982; OTERO et al., 1992).
Entre os venenos animais, os ofídicos são considerados um dos venenos
mais complexos. Mais de 90% do peso seco desses venenos são constituídos por
proteínas, contando com grande variedade

de enzimas

(fosfolipases

A2,

metaloproteases, serinoproteases, L-aminoácido oxidases, etc.), e uma parte não
proteica

(composta

por

carboidratos,

lipídeos,

metais,

aminoácidos

livres,

nucleotídeos etc.) (VARANDA & GIANINNI, 1999). A composição dos venenos pode
variar entre famílias, gêneros, espécies e subespécies, em função da idade e sexo
do animal, distribuição geográfica, sazonalidade e hábitos alimentares (GUTIÉRREZ
et al., 1980; CHIPPAUX et al., 1991; FURTADO et al., 1991, 2006; MOURA DA
SILVA et al., 1991a; QUEIROZ et al., 2008; ANTUNES et al., 2010; ZELANIS et al.,
2010).
Os venenos das serpentes do gênero Bothrops do Brasil caracterizam-se
principalmente por possuírem atividade proteolítica, coagulante e hemorrágica
(ROSENFELD, 1959, 1971; KAMIGUTI & CARDOSO, 1989).
O veneno botrópico possui diversos componentes que atuam no mecanismo
hemostático, já bastante conhecido tanto em envenenamento acidental humano
como experimentalmente em animais, tais como, ratos, camundongos, cães,
pássaros etc. Sucintamente, a hemostasia é o mecanismo fundamental que os
vertebrados desenvolveram para manter a fluidez sanguínea e evitar a perda
excessiva de sangue, quando um vaso é lesado. Em condições normais, a
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hemostasia é mantida em equilíbrio devido ao inter-relacionamento principalmente
dos vasos sanguíneos, plaquetas, proteínas e inibidores da coagulação e sistema
fibrinolítico (BROSOVIC, 1991; GENTRY, 2004).
As proteínas da coagulação circulam sob a forma não ativada (zimogênios) e,
juntamente com as plaquetas, só exercem a função hemostática ou coagulante
quando essas condições se alteram (BOON, 1993). Em casos de lesão no vaso
sanguíneo, diversos eventos ocorrem sucessivamente funcionando como uma
cascata, onde cada componente, após sua ativação, tem a função de atuar sobre
um ou mais componentes. Assim, quando ocorre a ativação da coagulação, a protrombina (fator II) é transformada em trombina (IIa), que é a enzima chave da
coagulação. Ela é importante na conversão do fibrinogênio em monômeros de
fibrina, e na ativação do fator XIII que catalisa a polimerização desses monômeros,
transformando-os em fibrina estável. Além disso, a trombina ainda é capaz de ativar
outros fatores da coagulação (fatores XI, VIII, II, V) com objetivo de potencializar a
formação do coágulo (Fig.1) (DAVIE et al., 1991). Além disso, para manter a
hemostasia

é

importante

lembrar

a

multifuncionalidade

da

trombina

na

anticoagulação, na fibrinólise e nos processos inflamatórios (HOFFMAN, 2003;
ESMON, 2005).
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Figura 1. Esquema simplificado da ativação da cascata da coagulação. Cada fator, após sua
ativação, é capaz de ativar outro zimogênio até o produto final dessa cascata, o coágulo
de fibrina.

As diferentes toxinas presentes no veneno de serpentes podem apresentar
ações coagulantes e anticoagulantes sobre os fatores da coagulação sanguínea e,
ainda, ação sobre as plaquetas. Essas toxinas podem ser classificadas como:
ativadores do tipo trombina-símile ou ativadores pró-coagulante (principalmente
sobre o fator II e X) (SANO-MARTINS & SANTORO, 2003).
Os ativadores da coagulação do tipo trombina-símile hidrolisam diretamente o
fibrinogênio em fibrina, sem necessidade de geração de trombina. Porém, a
trombina-símile difere da trombina fisiológica em alguns aspectos: a trombina-símile
presente na maioria das serpentes peçonhentas brasileiras é capaz de clivar
somente a cadeia Aα do fibrinogênio, enquanto que a trombina fisiológica libera os
fibrinopeptídeos A e B (BLOMBÄCK, 1958; BLOMBÄCK et al., 1957). Além disso, o
coágulo formado pela ação da trombina-símile é solúvel, pois esta toxina presente
21

no veneno da maioria dos Bothrops não tem a propriedade de ativar o fator XIII e
estabilizar a fibrina (JÁNSZKY, 1950).
A atividade pró-coagulante do veneno das serpentes é descrita como aquela
capaz de ativar o fator X e II (protrombina) da coagulação, gerando trombina, que
por sua vez hidrolisa o fibrinogênio em fibrina. Alguns estudos demonstraram que os
venenos de serpentes do gênero Bothrops são capazes de ativar esses fatores
(NAHAS et al., 1964, 1979; DENSON & ROSSEAU, 1970; FURUKAWA & HAYASHI,
1977; YAMADA et al., 1977; GOVERS-RIEMSLAG et al., 1987; HOFMANN & BON,
1987; MARUYAMA et al., 1992). A ativação da protrombina gerada pelo veneno
botrópico foi classificada como ativador protrombínico, ou seja, a protrombina para
ser convertida em trombina não necessita da presença do cofator V (ROSING &
TANS, 1991, 1992).
As atividades trombina-símile e pró-coagulante do veneno botrópico induzem
alterações da coagulação, principalmente devido ao consumo de fatores da
coagulação em envenenamento acidental humano. Essa coagulopatia de consumo
pode apresentar depleção parcial ou completa do fibrinogênio e consumo de alguns
outros fatores da coagulação, que consequentemente pode incoagulabilizar o
sangue (KAMIGUTI et al., 1986; RIBEIRO & JORGE, 1989; CARDOSO et al., 1993;
SANO-MARTINS et al., 1994).
Os distúrbios na coagulação em decorrência de acidentes envolvendo
serpentes do gênero Bothrops é uma das manifestações sistêmicas geralmente
presente, ocorrendo em mais de 50% dos casos (JORGE & RIBEIRO, 1990;
RIBEIRO et al., 1998). Em relação às manifestações locais, sequelas como a
amputação da extremidade ou a perda de função do membro atingido ocorrem com
mais frequência e é também um evento traumático e indesejável (RIBEIRO &
JORGE, 1997).
Os danos teciduais no local da picada são provenientes de uma série de
toxinas que participam e interagem desencadeando fenômenos endógenos. Essas
alterações locais induzidas pelo veneno de serpentes podem ser explicadas pelo
sinergismo da ação direta ou indireta da hemorragia, resposta inflamatória,
mionecrose e também infecção (GUTIÉRREZ & LOMONTE, 2003).
A resposta inflamatória pós-envenenamento por serpentes do gênero
Bothrops se manifesta rapidamente por edema acentuado, hiperalgesia e infiltrado
leucocitário (ROSENFELD, 1971; GUTIÉRREZ et al., 1986; FARSKY et al., 1997).
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Uma das consequências do edema é a compressão tissular, que pode agravar o
quadro local devido às condições isquêmicas do tecido lesionado pelo veneno
(GUTIÉRREZ, 1995).
A hemorragia local é frequentemente observada nos envenenamentos, por
Bothrops, e tem como responsável uma classe de toxinas, denominada toxinas
hemorrágicas ou hemorraginas. Esse grupo de toxinas são enzimas proteolíticas do
tipo metaloproteinase e sua atividade enzimática depende da presença de zinco no
sítio ativo (BJARNASON & FOX, 1994). As metaloproteinases dos venenos de
serpentes são geralmente referidas como fatores de propagação por degradarem as
proteínas da matriz extracelular, facilitando a difusão das toxinas em seus alvos
específicos na circulação (BALDO et al., 2010; MOURA da SILVA et al., 2007).
A necrose muscular (ou mionecrose) somada a outras alterações do tipo
vascular são os grandes responsáveis pela perda e disfunção do tecido. Estudos
ultraestruturais realizados por STRINGER et al. (1971, 1972) mostraram que muitos
venenos ofídicos levam à degradação das fibras musculares, com o aparecimento
de vacuolização do retículo sarcoplasmático, dissociação dos miofilamentos e,
finalmente, o aparecimento de um material amorfo. Arroyo & Cerdas (1984)
observaram um efeito semelhante ao induzirem mionecrose com o veneno de
Bothrops picadoi em ratos.
A mionecrose induzida pelo veneno das serpentes pode ser causada por dois
mecanismos fundamentais: ação indireta, provocada principalmente por isquemia,
ou ação direta de miotoxinas (GUTIÉRREZ & LOMONTE, 2003). A mionecrose
causada por isquemia é desencadeada como consequência das alterações
vasculares (hemorragia, trombose e lesões na parede arterial) e do desenvolvimento
do edema para a síndrome compartimental. Alguns estudos demonstraram, em
camundongos, que as injeções de metaloproteinases hemorrágicas isoladas de
algumas serpentes Bothrops foram capazes de induzir mionecrose, porém esta
mionecrose desenvolveu-se mais tardiamente (QUEIROZ et al., 1985; GUTIÉRREZ
et al., 1995).
Já a mionecrose induzida pelas miotoxinas ocorre devido à ação direta sobre
as células musculares. As miotoxinas presentes no veneno de serpentes podem ser
classificadas em três grupos: a) miotoxinas pequenas, que são polipeptídeos com
cerca de 40 aminoácidos, como a crotamina isolada do veneno de Crotalus durissus
terrificus; b) cardiotoxinas (também conhecidas como citotoxinas), formadas por 6023

65 aminoácidos, isoladas do veneno de cobras da África do Sul; e c) fosfolipases A2
(FLA2) miotóxicas, que são constituídas de cadeias polipeptídicas maiores, em torno
de 120 aminoácidos (HARRIS & CULLEN, 1990; HARRIS, 2003). Esta última pode
ser classificada como neurotóxica ou não-neurotóxica (MEBS & OWNBY, 1990) e
são encontradas em diversas serpentes das famílias Viperidae, Crotalidae, Elapidae
e Hydrophiidae (MEBS & OWNBY, 1990; BARBOSA et al., 2005).
Diversos estudos demonstraram a presença de frações miotóxicas nos
venenos de algumas serpentes da família Viperidae, gênero Bothrops (Tabela 1), e
todas apresentavam estrutura fosfolipásica (GUTIÉRREZ & LOMONTE, 1995).
As FLA2s podem ser classificadas dentro de 15 grupos (SCHALOSKE et al.,
2006), e possuem um alto grau de homologia sequencial e estrutural, diferenciandose pela localização e quantidade de pontes dissulfeto e pelo comprimento de seus
loops (DENNIS, 1994). As FLA2s dos venenos de serpentes são os componentes
principais dos grupos I e II (ROSENBERG, 1990), sendo que aquelas do grupo II são
os compostos predominantes de serpentes da família Viperidae.
As FLA2s miotóxicas presentes nos venenos botrópicos são não-neurotóxicas
e podem ser divididas em dois subtipos: a FLA2 Asp49, enzimaticamente ativa, que
catalisa a hidrólise de ligações éster na posição sn-2 de fosfolipídeos (KAISER et al.,
1990; PEREIRA et al., 1998), e a FLA2 Lys49 homóloga que apresenta uma
substituição no resíduo 49, ausente de atividade enzimática, mas exerce sua
miotoxicidade por um mecanismo cataliticamente independente (WARD et al., 2002;
LOMONTE et al., 2003).
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Espécies
Bothrops asper
Bothrops asper
Bothrops asper

Tabela 1. Miotoxinas do veneno de serpentes Bothrops
*Atividade
Nome da toxina
FLA2
Referência
miotoxina I
miotoxina II
miotoxina III

+
+

GUTIÉRREZ et al., 1984
LOMONTE & GUTIÉRREZ, 1989
KAISER et al., 1990

miotoxina IV
miotoxina FLA2
Miotoxina
miotoxina (pico IV)

+
n.d.

DÍAS et al., 1995
MEBS & SAMEJIMA, 1986
GUTIÉRREZ et al., 1986
BRUSÉS et al., 1993

Bothrops jararacussu

bothropstoxin I

-

Bothrops jararacussu
Bothrops insularis

bothropstoxin II
Miotoxina

+
+

HOMSI-BRANDEBURGO et al., 1988
CINTRA et al., 1993
HOMSI-BRANDEBURGO et al., 1988
SELISTRE et al., 1990

Miotoxina
miotoxina I
miotoxina II
MOO-1

+
+

LOMONTE et al., 1990a
LOMONTE et al., 1990a
LOMONTE et al., 1990a
MOURA da SILVA et al., 1991a

Bothrops asper
Bothrops asper
Bothrops nummifer
Bothrops nummifer

Bothrops atrox
Bothrops moojeni
Bothrops moojeni
Bothrops moojeni

Bothrops pradoi
PRA-1
+
MOURA da SILVA et al., 1991a
Bothrops godmani
miotoxina I
+
DÍAS et al., 1992
Bothrops godmani
miotoxina II
DÍAS et al., 1992
Bothrops neuwiedi
BnSP-7
SOARES et al., 2000
n.d.- não determinado
*(-) refere-se à ausência de atividade enzimática ou atividade extremamente baixa.

Quando o tecido muscular é lesado é possível verificar o grau de
miotoxicidade. Sabe-se que o nível de creatino fosfoquinase (CK) no soro ou plasma
aumenta, quando ocorre esse tipo de lesão (MEBS et al., 1983; NAKADA et al.,
1984). Assim, a quantificação dessa enzima tornou-se uma importante ferramenta
para avaliar essa atividade (MELO & SUAREZ-KURTZ, 1987; MELO et al., 1993).
As serpentes do gênero Bothrops possuem uma grande variedade de
componentes que, quando inoculados em humanos, provoca uma série de reações.
O grande número de acidentes e a complexidade dos envenenamentos por
serpentes Bothrops são os estímulos para busca de tratamentos mais eficazes que
diminuam ainda mais o risco de mortalidade e sequelas. O tratamento mais eficaz
para

envenenamento

por

serpentes

é

a

soroterapia

(WORLD

HEALTH

ORGANIZATION, 2012; GUTIÉRREZ et al., 2009).
Os estudos direcionados à soroterapia para tratar vítimas de serpentes
peçonhentas foram introduzidos por Calmette (1894), acreditando que a imunização
realizada com um veneno seria capaz de neutralizar todos os tipos de venenos.
Posteriormente, outros grupos verificaram que a especificidade antígenos-anticorpos
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era importante para a eficácia do tratamento (TIDSWELL, 1906; FLEXNER &
NOGUCHI, 1904). No Brasil, Vital Brazil (1905) iniciava os trabalhos de imunização
considerando cada soro anti-ofídico específico para cada espécie de serpente.
A capacidade de neutralização dos antivenenos está associada aos venenos
de serpentes com identidade filogeneticamente relacionada. Dessa forma, venenos
de um mesmo gênero são frequentemente neutralizados pelo mesmo antiveneno.
Contudo, a neutralização cruzada pode ocorrer com os venenos de gêneros
diferentes e até mesmo de famílias diferentes (HOUSSAY & NEGRETE, 1923;
ROSENFELD & KELEN, 1966).
Desde o início do século passado, poucas alterações à metodologia
empregada para produção dos antivenenos foram adicionadas. O antiveneno
botrópico polivalente comercial é composto por frações F(ab’)2 de imunoglobulinas
(IgG), obtidas pela digestão por pepsina. As IgGs são adquiridas do plasma de
equinos hiperimunizados com um pool de venenos de serpentes do gênero
Bothrops. O pool de venenos e a proporção utilizada de cada um deles são:
Bothrops jararaca (50%), Bothrops jararacussu (12,5%), Bothrops alternatus
(12,5%), Bothrops moojeni (12,5%) e Bothrops neuwiedi (12,5%) (RAW et al., 1991).
No Brasil, a utilização de antivenenos para o tratamento das vítimas de
acidentes ofídicos reduziu o número de óbitos (FAN & CARDOSO, 1995). Em
envenenamento por Bothrops, o tratamento com antiveneno botrópico é capaz de
reverter normalmente os efeitos sistêmicos. Contudo, a neutralização dos efeitos
locais dificilmente é obtida, podendo ocasionar a evolução do quadro local, e
consequentemente, a perda do membro afetado (ROSENFELD, 1971).
1.2 Bothrops jararacussu e veneno

Dentro do gênero Bothrops, a serpente Bothrops jararacussu (B. jararacussu)
(Figura 2) é considerada a serpente mais imponente devido ao seu tamanho,
alcançando de 1,5 a 2,2 metros de comprimento (de LEMA & de ARAÚJO, 1980) e
com presas inoculadoras de veneno com até 2,5 cm de comprimento. Essa serpente
tem sua distribuição predominantemente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, sendo
encontrada desde o sul da Bahia até o Noroeste do Rio Grande do Sul. A coloração
varia de acordo com a idade e sexo, apresentando tons castanhos quando jovens, e
na fase adulta, manchas pretas sobre fundo amarelo no caso das fêmeas e sobre
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fundo castanho nos machos. Normalmente, a fêmea é maior que o macho e a
ninhada desses animais podem facilmente ultrapassar os 25 filhotes (MELGAREJO,
2003).

Figura 2. Serpente Bothrops jararacussu. (Fonte: Alexandre Zannoti)

Devido ao seu porte avantajado, a B. jararacussu é capaz de produzir grande
quantidade de veneno, variando de cerca de 250 mg até 800 mg (ROSENFELD &
BELLUOMINI, 1967). Consequentemente, a quantidade de veneno inoculada em
suas vítimas pode ser muito maior quando comparado às demais serpentes desse
gênero.
O veneno de Bothrops jararacussu (VBju), assim como de outras serpentes
do mesmo gênero, apresenta atividades proteolítica, coagulante e hemorrágica. A
atividade coagulante do VBju tem ação pró-coagulante sobre o fator II, X e
fibrinogênio (NAHAS et al., 1979). A atividade pró-coagulante do veneno dessa
serpente demonstrou ser menor comparado com outras serpentes do mesmo gênero
(ROSENFELD et al., 1959). Todavia, o veneno de filhotes dessa espécie possui uma
potente atividade sobre o fibrinogênio, fator X e ainda sobre o fator II (FURTADO et
al., 1991). Além disso, alguns estudos têm mostrado outros componentes com
atividade coagulante: enzimas capazes de coagular fibrinogênio, denominada FC-Bj
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e Jararacussin-I (ZAGANELLI et al., 1996; BORTOLETO et al., 2002); enzima
trombina-símile chamada BjussuSP-I (SANT’ ANA et al., 2008).
Como mencionado anteriormente, em vítimas picadas por serpentes Bothrops
são verificados muitos efeitos locais e sistêmicos, e entre os efeitos locais a
presença de mionecrose. Os envenenamentos causados por B. jararacussu
destacam-se por um proeminente efeito local (QUEIROZ et al., 1984; ZAMUNER et
al., 2004), sendo as miotoxinas responsáveis por parte disso já que representam
cerca de 30% do total do veneno (HOMSI-BRANDEBURGO et al., 1988).
Um estudo de análise de transcriptoma de glândula de veneno de B.
jararacussu demonstrou que 58% dos transcripts são FLA2 (KASHIMA et al., 2004) e
foram

isoladas

e

parcialmente

caracterizadas

duas

miotoxinas

básicas:

Bothropstoxin-I (BthTX-I), classificada como uma miotoxina Lys49 (CINTRA et al.,
1993) e Bothropstoxin-II (BthTX-II), uma miotoxina Asp49 (PEREIRA et al., 1998).
Apesar do número de casos de acidentes ofídicos causados por B.
jararacussu ser pequeno (MILANI et al., 1997), esse tipo de acidente tem chamado a
atenção. Alguns estudos clínicos relatam casos fatais com ocorrência de hemorragia
cerebral, insuficiência renal aguda, hemorragia pulmonar e coagulação intravascular
disseminada (MILANI et al., 1997; PINHO & BURDMANN, 2001; BENVENUTI et al.,
2003).
O VBju apresenta grande quantidade de miotoxinas e, além disso,
probabilidade de inocular grandes volumes de veneno em suas vítimas. O
tratamento indicado para casos de envenenamento por B. jararacussu é a
administração do antiveneno botrópico. Contudo, a eficácia do antiveneno botrópico
para neutralização do VBju (DIAS DA SILVA et al., 1989, MOURA DA SILVA et al.
1990b) e de algumas frações (OSHIMA-FRANCO et al. 2001, ZAMUNÉR et al.,
2004; BEGHINI et al. 2005) tem sido discutida.
No início do século passado, Vital Brazil (1901) observou que em alguns
casos de envenenamento por B. jararacussu os efeitos sistêmicos causado nas
vítimas (neurotoxicidade, alterações visuais, dificuldade em deglutir e paralisia)
lembravam ligeiramente os efeitos causados pela serpente do gênero Crotalus
brasileira. Em 1911, Brazil mostrou que o antiveneno crotálico foi capaz de
neutralizar melhor a ação letal de VBju do que outros venenos botrópicos sugerindo,
então, a utilização da associação do antiveneno botrópico e crotálico nos casos de
envenenamento por B. jararacussu. Já em meados dos anos 90, Dos Santos et al.
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(1992) demonstraram, in vitro, que a combinação de antivenenos botrópico e
crotálico neutralizou melhor as atividades letal, miotóxica e procoagulante, presente
no VBju do que somente o antiveneno botrópico.
Recentemente, foi mostrado através de um estudo proteômico que um soro
espécie-específico produzido para VBju não reconheceu alguns componentes do
VBju de baixo peso molecular, e que o antiveneno crotálico apresenta reação
cruzada com algumas frações desse veneno tais como, as serinoproteinases, a
lecitina tipo C, aminoácido oxidases, metaloproteinases e FLA2 Asp49 (CORREANETTO et al., 2010).
No Brasil, a associação dos antivenenos botrópico e crotálico (Soro
antibotrópico/crotálico) é produzida e distribuída pelo território nacional. O quadro
clínico do envenenamento por serpentes do gênero Bothrops e Crotalus é bem
definida e distinta, ficando restrita a utilização desse antiveneno àqueles casos em
que há dúvidas sobre a serpente responsável pelo acidente.
O veneno das serpentes da espécie Crotalus durissus do Brasil, também
induzem mionecrose em casos de envenenamento, porém diferentemente da
Bothrops jararacussu, o efeito é sistêmico. A principal toxina responsável por essa
ação e pela neurotoxicidade é a crotoxina (SLOTTA & FRAENKEL-CONRAT, 1938;
BREITHAUPT, 1976), que é formada pela associação não covalente de duas
subunidades: o componente A ou crotapotina e o componente B ou FLA2
(GUTIÉRREZ e LOMONTE, 2003). Em vítimas picadas por cascavéis não são
observados efeitos locais significantes, e sim um edema e eritema discreto
(AMORIM et al., 1951; ROSELFELD, 1971).
O trabalho existente demonstra neutralização de algumas atividades
apresentadas pelo VBju pela associação dos antivenenos somente in vitro, onde o
veneno e o antiveneno são incubados previamente à injeção nos animais
experimentais e não avalia o tratamento após o envenenamento (DOS SANTOS et
al., 1992). Dessa forma, são ausentes estudos experimentais in vivo mostrando ou
não, se a associação desses dois antivenenos é mais eficaz para a recuperação do
envenenamento por B. jararacussu.
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2 OBJETIVOS

O objetivo do presente trabalho consistiu em comparar a eficácia dos
antivenenos botrópico, botrópico/crotálico e crotálico em recuperar os efeitos do
veneno de Bothrops jararacussu em modelo de envenenamento experimental em
camundongos avaliando:

- A recuperação do nível de fibrinogênio plasmático e da hemostasia;
- O tratamento frente à atividade miotóxica;
- Processo de regeneração do tecido muscular.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Animais

Foram utilizados camundongos da linhagem Swiss, machos, pesando entre
18 e 22 gramas, fornecidos pelo Biotério Central do Instituto Butantan. Os animais
foram mantidos em local apropriado, com temperatura controlada (22 ± 2 °C), ciclo
claro e escuro (12/12 horas) e com livre aceso a água e ração. Todos os
procedimentos que envolveram o uso de animais foram realizados de acordo com as
recomendações da Comissão de Ética do Uso de Animais do Instituto Butantan
(Protocolo n° 687/09).

3.2 Venenos e antivenenos

Foi utilizado veneno extraído de exemplares adultos de serpentes Bothrops
jararacussu, fornecido pelo laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan. O
veneno, liofilizado, foi mantido a -20 °C e diluído em NaCl 145 mM, no momento de
sua utilização.
Os antivenenos: botrópico (SAB), botrópico/crotálico (SABC) e crotálico
(SAC), produzidos em cavalos imunizados foram produzidos e fornecidos pela
Divisão de Desenvolvimento Tecnológico e Produção do Instituto Butantan.

Os seguintes antivenenos foram utilizados:
 SAB (Lote 0909184/C) – 1 mL de SAB neutraliza 5 mg de veneno botrópico.
Antígenos utilizados para imunização:

Bothrops jararaca (50%)
Bothrops neuwiedi (12,5%)
Bothrops jararacussu (12,5%)
Bothrops moojeni (12,5%)
Bothrops alternatus (12,5%)

 SAC (Lote 0909185) – 1 mL de SAC neutraliza 1,5 mg de veneno crotálico.
Antígeno utilizado para imunização:

Crotalus durissus terrificus
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 SABC (Lote 0905084/A) – 1 mL de SABC neutraliza 5 mg de veneno
botrópico e 1,5 mg de veneno crotálico.
3.3 Estudos da soroneutralização

Para avaliar a capacidade neutralizante de cada antiveneno sobre as
atividades biológicas estudadas do veneno de Bothrops jararacussu, inicialmente
foram estabelecidas as doses mínimas de cada atividade. A partir das doses
mínimas foram determinadas as doses-desafio, e estas testadas frente aos
diferentes antivenenos.
A avaliação da capacidade neutralizante de cada antiveneno foi realizada com
injeções independentes do veneno e dos antivenenos, com intervalo de tempo para
cada tipo de atividade testada.
A dose de antiveneno utilizada foi aquela preconizada na bula de cada
antiveneno, e conforme a concentração do VBju administrada nos animais
3.4 Determinação da Dose Mínima Desfibrinogenante (DMD)

A Dose Mínima Desfibrinogenante (DMD) é a menor dose de veneno capaz
de tornar o sangue incoagulável 60 minutos após a injeção por via i.v. em
camundongos.

Para

tanto,

os

camundongos

(n=5)

receberam

diferentes

concentrações (0,10; 0,25; 0,35; 0,50 e 1,00 mg/kg) de VBju, via veia caudal (i.v.),
com volume final de 0.1mL/animal. O veneno foi diluído em solução salina (NaCl
0.9%) imediatamente antes do uso. Após 1 hora de envenenamento, o sangue foi
coletado pelo plexo retro orbital utilizando uma pipeta Pasteur de vidro. A amostra de
sangue (1 mL) foi colocado num tubo de ensaio em temperatura ambiente. A
coagulabilidade do sangue foi verificada em intervalos de 10 minutos por 1 hora, e o
sangue que se manteve incoagulável até 1 hora foi considerado incoagulável
(THEAKSTON e REID, 1983; GENÉ et al., 1989).
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3.5 Capacidade neutralizante da atividade desfibrinogenante

Para avaliar a soroterapia em relação à atividade desfibrinogenante do
veneno, os camundongos (n=5) foram injetados i.v. com 2xDMD isto é, 0,5 mg de
VBju/Kg de peso do animal. Após 1 hora da administração, um grupo de
camundongos foi tratado i.v. com o antiveneno SAB, outro grupo com SABC e outro
com SAC, diluídos em salina para um volume final de 0.1 mL (GENÉ et al., 1989).
Como controle, um grupo foi injetado com 2xDMD de VBju e após uma hora, tratado,
pela mesma via, isto é, i.v., com solução salina. Ainda, foi formado outro grupo
controle onde os animais foram injetados apenas com solução salina e tratados com
os diferentes antivenenos. O sangue foi coletado nos tempos 3 e 6 horas (hs) após o
tratamento para realização das dosagens de fibrinogênio e avaliação da coagulação
por tromboelastografia. A sangria nos diferentes tempos foi realizada em grupos
independentes.

3.5.1 Dosagem de Fibrinogênio

A amostra de sangue dos animais foi misturada a citrato de sódio 3,8% na
proporção de 9:1, contendo 2% de antiveneno botrópico. O sangue foi centrifugado
por 5 minutos a 1680g a 4° C e o plasma obtido foi armazenado a -70°C até o
momento do uso. A dosagem de fibrinogênio foi realizada de acordo com o método
colorimétrico descrito por RATNOFF & MENZIE (1951). Assim, em tubos de vidro de
centrifugação, foram adicionados 0,5 mL de vidro moído, 10 mL de NaCl 0,9 %, 0,05
mL de trombina bovina (36 U) (Sigma-Aldrich) e 0,2 mL de plasma. Após a formação
do coágulo (fibrina), os tubos foram centrifugados por 5 minutos a 500 g. O coágulo
foi, então, cuidadosamente separado e o sobrenadante desprezado. O procedimento
foi repetido por mais duas vezes. À fibrina, foi adicionado 1 mL de NaOH 10% e os
tubos foram aquecidos em banho fervente por 10 minutos. Após o resfriamento dos
tubos, foram adicionados 7 mL de água destilada, 3mL de Na2CO3 20% e 1 mL de
reagente fenólico. Trinta minutos depois, foi feita leitura de absorbância a 650 nm e
os resultados foram expressos como mg de fibrinogênio/dL.
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3.5.2 Tromboelastografia

A tromboelastografia (TEG) foi realizada a partir de amostras de sangue total,
sem anticoagulante, com o analisador de coagulação ROTEM® baseada na
tromboelastografia rotacional (CALATZIS et al., 1996). As amostras coletadas foram
imediatamente colocadas nos tubos do tromboelastógrafo por período mínimo de 50
minutos, para avaliação da coagulação na sua forma nativa. O TEG permite acessar
parâmetros que refletem o processo hemostático do início da coagulação até o
estágio final. Os parâmetros avaliados são:

- Tempo de coagulação (CT, em segundos), onde podemos determinar a velocidade
da formação da fibrina, detectando o nível de anticoagulação ou deficiência nos
fatores da coagulação;
- Tempo de formação do coágulo (CFT, em segundos), que representa o tempo que
o coágulo atinge o grau máximo de viscoelasticidade causado pela rede de fibrina,
determinando assim a qualidade do coágulo e a sua consistência;
- Firmeza máxima do coágulo (MCF, em mm), que determina a força absoluta do
coágulo de fibrina, representando a interação entre a rede de fibrina e as plaquetas;
- Ângulo  (Tangente que determina a curva de formação do coágulo, em °), que
determina a velocidade na qual o coágulo é formado, revelando a hipo ou
hipercoagulabilidade.
Na Figura 3 estão representados os parâmetros acima mencionados que
podem ser obtidos da tromboelastografia.
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Figura 3. Gráfico gerado pelo tromboelastógrafo.

3.6 Determinação da Dose Mínima Miotóxica (DMM)

A Dose Mínima Miotóxica (DMM) é a dose de veneno que aumenta em 4
vezes o nível da enzima creatino fosfoquinase no plasma de camundongos, quando
comparado com o nível dessa enzima em animais injetados somente com solução
salina. Para tanto, grupos de animais (n=5) foram injetados i.m, no músculo
gastrocnêmico direito, com diferentes concentrações (0,12; 0,25; 0,50; 1,00 e 2,00
mg/kg) de VBju para um volume final de 0.1 mL/animal. O grupo controle foi injetado
somente com salina nas mesmas condições. Após 3 horas de envenenamento, o
sangue foi coletado pelo plexo retro orbital para realização da dosagem da creatino
fosfoquinase (CK) (NAKADA et al., 1984; GUTIÉRREZ et al., 1980).

3.7 Capacidade neutralizante da atividade miotóxica

Para avaliar o efeito do tratamento promovido pelo uso de diferentes
antivenenos em relação à ação miotóxica do veneno, grupos de camundongos (n=5)
foram injetados i.m. com 3xDMM, isto é, 0,75 mg de VBju/Kg de peso do animal.
Após 1 hora, os grupos de camundongos foram tratados i.v. com os antivenenos
SAB, SABC e SAC, todos diluídos em 0,1 mL de salina. Como controle, um grupo foi
injetado com 3xDMM de VBju e após uma hora, tratado com salina. Foi feito outro
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grupo controle onde os animais foram injetados apenas com solução salina e
tratados com os diferentes antivenenos. O sangue para realização das dosagens de
CK total foi coletado pelo plexo retro orbital 3,6 e 12 horas (hs) após tratamento. O
músculo gastrocnêmico injetado dos animais foi retirado para análise histológica.

3.7.1 Dosagem plasmática de Creatino Fosfoquinase

Para realização das dosagens de CK total, o sangue foi coletado com EDTA
10% e centrifugado por 5 minutos a 1680 g. O plasma obtido foi armazenado a 70°C até o momento do uso. Foram aplicadas 5 μL de cada amostra em triplicata em
micro placa de 96 poços com adição de 250 μL do reagente. A atividade de CK foi
determinada utilizando kit diagnóstico (LABTEST CK-NAC, Labtest Diagnóstica) e a
leitura foi realizada no espectrofotômetro, a 340nm. O valor de CK foi expresso em
Unidades/L, onde cada unidade é definida como a quantidade de enzimas que
catalisam a hidrólise de 1µmol de NADH por minuto à 25ºC.
3.8 Regeneração Muscular

Para avaliar o processo de regeneração muscular, os animais (n=8)
receberam, via i.m. (no músculo gastrocnêmico direito), 0,75 mg/Kg de VBju, diluídos
em 0,1 mL de salina. Como controle, os mesmos animais receberam 0,1 mL de
salina, no músculo gastrocnêmico esquerdo. Após 15 minutos, os animais foram
tratados i.v. com os antivenenos SAB, SABC e SAC, todos diluídos em 0,1 mL de
salina. Como controle, um grupo de animais foi injetado com 3xDMM de VBju no
músculo direito e salina no músculo esquerdo e após 15 minutos, tratados com
salina. Foi feito outro grupo controle onde os animais receberam salina no músculo
gastrocnêmico da direita e esquerda e após 15 minutos foram tratados com os
diferentes antivenenos. Os músculos injetados da pata direita e esquerda foram
retirados para realização das dosagens de CK residual e análise histológica nos
tempos 24 horas (24hs), 7, 14 e 30 dias (d).
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3.8.1 Dosagem residual de Creatino fosfoquinase

Para realização da dosagem de CK residual, o músculo gastrocnêmico foi
homogeneizado em 4 mL de tampão fosfato em solução salina (PBS). A
homogeneização foi realizada com um homogeneizador (Polytron PT 10-35) por 20
segundos. Então, 1 mL de PBS contendo 0,5% de Triton X-100 foi adicionado e, em
seguida, o homogenato foi centrifugado por 5 minutos a 5000 g. O sobrenadante foi
diluído 1:35 em PBS e a atividade de CK foi determinada. Como descrito
anteriormente, foi aplicado 5 μL de cada amostra em microplacas de 96 poços com
adição de 250 μL do reagente. A atividade de CK foi determinada utilizando kit
diagnóstico (LABTEST CK-NAC, Labtest Diagnóstica) e realizada a leitura no
espectrofotômetro, a 340nm. Do valor obtido de CK do músculo esquerdo foi
subtraído o valor obtido do músculo direito, obtendo assim, a quantidade de CK
liberada.
3.9 Análise histológica

Parte do músculo gastrocnêmico dos animais foi fixado em Bouin por 6hs. Após a
fixação, o material foi desidratado em etanol, utilizando-se concentrações crescentes
(70% a 100%), diafanizado em xilol e processado para inclusão em parafina.
Secções de aproximadamente 5 µm foram obtidas em micrótomo (Leica RM 2155) e
foram coradas pela técnica de

hematoxilina-eosina (HE)

ou pela técnica

de picrosirius (Pcs). Para a realização de ambas as técnicas, os cortes histológicos
foram desparafinizados e reidratados, em concentrações decrescentes de álcool
etílico e água corrente.
A coloração de picrosirius foi realizada de acordo com a técnica de Junqueira et
al. (1979). Resumidamente, foi preparada uma solução a 0,1% de Sirius red F3B
(procedência Bayer) em solução aquosa saturada de ácido pícrico. A seguir, o corte
histológico foi imerso nessa solução por 10 min, lavado em água corrente e
contracorado pela hematoxilina por 5 min. Após lavagem em água destilada, os
cortes foram desidratados em baterias crescentes de álcool etílico, diafanizados em
xilol e montados com entellan (Merck).
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3.10 Análise estatística

Quando os dados apresentaram distribuição normal e variância homogênea,
foi utilizado como medida a média ± erro padrão da média e analisados
estatisticamente pela Análise de Variância (One Way ANOVA), seguida do teste de
Bonferroni. No caso dos dados com distribuição não normal e variância não
homogênea, foi utilizado como medida a mediana IQ (Intervalo interquartil) e
analisados estatisticamente pelo teste de Kruskal-Wallis, seguido do teste de Dunn.
Todas as análises e gráficos foram realizadas no programa estatístico GraphPad
Prism 5. Foram considerados significativos os valores de p< 0,05.
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4 RESULTADOS

4.1 Dose Mínima Desfibrinogenante (DMD)

A dose mínima desfibrinogenante do veneno de VBju determinada foi 0,25
mg/kg. A Tabela 2 mostra as diferentes concentrações de VBju injetadas em
camundongos e a característica do coágulo do sangue após 1 hora de
envenenamento.
Tabela 2. Tempo

de

coagulação

dos

animais

injetados

com

diferentes

concentrações de VBju
Concentração de VBju (mg/Kg)

Característica do coágulo

0,10

Coágulo Parcial

0,25

Incoagulável

0,35

Incoagulável

0,50

Incoagulável

1,00

Incoagulável

Como mostra a Figura 4, após a determinação da DMD, foi realizado um
estudo para avaliar o nível de fibrinogênio nos camundongos injetados com 2xDMD
(0,50 mg/kg) após 1, 3, 6, 12 e 24 horas de envenenamento. Como controle, foi
dosado fibrinogênio de um grupo de camundongos injetados com solução salina. A
Figura 4 mostra que a concentração de fibrinogênio dos animais envenenados por 1
hora (92,40±5,31), 3 horas (91,41±6,72) e 6 horas (127,99±8,04) apresentaram
concentração de fibrinogênio estatisticamente menor (p< 0,05) em relação ao
controle (293,57±23,47) mostrando que o envenenamento por VBju induziu consumo
de fibrinogênio. Por outro lado, os resultados da concentração de fibrinogênio de
animais envenenados por 12 horas (242,43±25,99) e 24 horas (246,80±20,17) não
apresentou diferença estatística em relação àqueles injetados somente com salina
(293,57±23,47), evidenciando a recuperação mesmo sem tratamento específico.
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Fibrinogênio (mg/dL)
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______________

200
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Figura 4. Concentração plasmática de fibrinogênio de camundongos injetados com VBju (0,50
mg/Kg) após 1, 3, 6, 12 e 24 horas de envenenamento (i.v.). Os grupos controle foram
injetados com salina, representado pela linha tracejada com a média dos grupos. Os
dados estão expressos como média ± erro padrão da média. *p<0.05 em relação aos
grupos 12 e 24 horas e salina (ANOVA).
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A Tabela 3 mostra os dados (CT, CFT, MCF e Ângulo α) fornecidos pela
tromboelastografia realizada com amostra de sangue dos animais injetados com
2xDMD de VBju (0,50 mg/Kg) e testada em diferentes intervalos de tempo (3, 6 e 12
horas). Todos os grupos de animais envenenados apresentaram CT prolongado
comparados com o grupo controle. Em relação aos demais parâmetros avaliados, os
grupos de animais envenenados 3 e 6 horas mostraram-se muito semelhantes, com
CFT muito prolongado e valores de MCF e Ângulo α mais baixos comparado com o
controle. Porém, o grupo de animais envenenados por 12 horas apresentou o CFT,
MCF e Ângulo α iguais ao grupo controle corroborando os valores normais de
fibrinogênio. Na Figura 5 estão representados os grupos de animais envenenados
por diferentes períodos e o grupo controle.
Tabela 3. Valores obtidos da tromboelastografia de sangue de camundongos
envenenados com VBju (0,50 mg/Kg) em diferentes tempos
1

CT (seg.)

2

CFT (seg.)

3 horas

6 horas

198,20±65,31

180,50±28,69

516,00±128,14

12 horas

Salina

210,00±22,14 60,60±14,10

530,33±138,79

79,50±6,73

65,20±7,84

3

MCF (mm)

25,80±12,63

26,50±6,20

67,00±4,20

73,20±3,36

Ângulo α (°)

28,20±15,34

47,00±8,53

74,75±1,75

78,20±1,85

1

Tempo de coagulação
Tempo de formação do coágulo
3
Firmeza máxima do coágulo
Cada análise no TEG teve duração mínima de 50 minutos. Os dados estão expressos como média ±
erro padrão da média.
2
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A

B

C

D

Figura 5. Perfil gráfico de tromboelastografia realizada com sangue de animais injetados com VBju
em diferentes tempos. Representação de um animal por grupo. Os animais foram
envenenados (A, B e C) com 2xDMD (0,50 mg/Kg) e o grupo controle (D) foi injetado
somente com salina. A coleta de sangue para análise foi realizada em 3 (A), 6 (B) e 12 (C)
horas após o envenenamento.
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4.2 Eficácia dos antivenenos (SAB, SABC e SAC) na neutralização da ação
desfibrinogenante do veneno de Bothrops jararacussu

Os resultados da avaliação da eficácia dos diferentes antivenenos em
neutralizar a atividade desfibrinogenante mostram que, 3 horas após o tratamento
não há diferença entre os grupos envenenados, ou seja, ainda não houve
recuperação em nenhum dos grupos. Como observado na Figura 6, os grupos de
animais injetados com VBju e tratados com salina (91,41±7,26), SAB (105,73±7,07),
SABC (66,11±6,85) e SAC (120,15±11,44) apresentam baixas concentrações de
fibrinogênio quando comparado com os grupos controle.
Na análise de tromboelastografia verifica-se que os resultados estão em
concordância com a dosagem de fibrinogênio realizada anteriormente, visto que,
todos os grupos de animais envenenados, independente do antiveneno utilizado,
apresentaram CT e CFT prolongados e MCF e Ângulo α inferiores comparados com
os dados obtidos do grupo controle.
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Figura 6. Concentração de fibrinogênio após 3 horas do tratamento de animais (n=5) injetados com
VBju (0,50 mg/Kg). O tratamento foi realizado após 1 hora da injeção do veneno. Os
dados estão expressos como média ± erro padrão da média. *p<0,05 em comparação aos
grupos de animais envenenados. Não houve diferença estatística entre os grupos de
animais envenenados e que receberam algum antiveneno ou salina.
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Tabela 4. Valores obtidos da tromboelastografia com sangue de animais
envenenados com VBju e tratados por 3 horas com diferentes
antivenenos.
VBju+Sal
201,50±75,32

VBju+SAB
203,00±63,99

VBju+SABC
314,00±88,66

VBju+SAC
215,33±31,54

Sal+SABC
46,33±13,14

2

228,75±145,89

205,62±128,62

440,50±144,94

423,00±282,92

66,33±10,99

3

14,75±7,07

17,12±6,26

19,12±5,06

27,66±10,49

72,33±4,69

16,50±11,46

19,50±7,10

21,87±5,78

24,00±12,49

78,33±2,58

1

CT (seg.)
CFT (seg.)
MCF (mm)

Ângulo α
1

Tempo de coagulação
Tempo de formação do coágulo
3
Firmeza máxima do coágulo
Os animais foram injetados com 2xDMD (0,50 mg/Kg) e após uma hora foi realizado o tratamento. O
sangue foi coletado após 3 horas para análise no TEG. Cada análise no TEG teve duração mínima de
50 minutos. Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média.
2

A Figura 7 representa a análise do TEG dos animais envenenados po 1 hora
e que foram submetidos a diferentes antivenenos e também salina por 3 horas. As
amostras apresentam TC e CFT prolongados e em algumas amostras é possível
observar ocorrência de lise. O MCF e Ângulo α estão ausentes.
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B

C

D

Figura 7. Perfil gráfico de tromboelastografia realizado com amostra de sangue total, coletado após
3 horas do tratamento de animais envenenados por VBju. Os animais foram injetados com
2xDMD (0,50 mg/Kg) de VBju e após uma hora foram tratados com salina (A), SAB (B),
SABC (C) e SAC (D). A coleta do sangue foi realizada 3 após o tratamento. Algumas
amostras apresentaram lise (seta em A e B). Todas as análises tiveram duração mínima
de 50 minutos.

46

A avaliação da eficácia dos diferentes antivenenos em neutralizar a ação
desfibrinogenante do VBju foi também verificada após 6 horas do tratamento. Nesse
período, o uso do SABC demonstrou ser mais eficaz que os demais antivenenos,
investigado tanto pela dosagem de fibrinogênio como pelo TEG. A concentração de
fibrinogênio dos animais envenenados e tratados com SABC (187,70±14,98)
apresentou níveis maiores do que os animais tratados com SAB (142,21±6,89), SAC
(93,66±13,98) e salina (136,59±6,36). Essas diferenças foram estatisticamente
significantes (p<0,05). Os dados estão representados na Figura 8.
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Figura 8. Concentração de fibrinogênio após 6 horas do tratamento de animais (n=5) injetados com
VBju (0,50 mg/Kg). O tratamento foi realizado após 1 hora da injeção do veneno. Os
dados estão expressos como média ± erro padrão da média. *p<0,05 em comparação aos
grupos de animais envenenados e tratados com SAB, SAC e salina (ANOVA).
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Os dados da tromboelastografia dos grupos envenenados e tratados com os
diferentes antivenenos estão apresentados na Tabela 5. Podemos verificar que 6
horas após o tratamento, os animais que receberam SABC demonstraram melhor
recuperação. Apesar do CT e CFT ainda permanecerem prolongados, os valores de
MCF e o Ângulo α apresentaram-se maiores, indicando maior estabilidade na
formação do coágulo.
A Figura 9 mostra os gráficos de TEG, evidenciando a formação do coágulo
do sangue de animais com diferentes antivenenos e salina.
Tabela 5. Valores obtidos da tromboelastografia com sangue de animais
envenenados com VBju e tratados por 6 horas com diferentes
antivenenos.
VBju+Sal
149,25±16,32

VBju+SAB
185,66±16,89

VBju+SABC
172,75±54,85

VBju+SAC
172,00±60,17

Sal+SABC
54,66±16,97

2

434,25±159,01

350,66±83,38

176,75±28,45

181,00±60,33

62,00±12,85

3

34,25±3,54

49,33±9,20

57,75±3,72

19,33±11,14

69,66±3,92

Ângulo α

50,75±8,64

48,00±4,35

57,75±3,79

19,33±21,33

79,00±3,05

1

CT (seg.)
CFT (seg)
MCF (Seg)

1

Tempo de coagulação
Tempo de formação do coágulo
3
Firmeza máxima do coágulo
Os animais foram injetados com 2xDMD (0,50 mg/Kg) e após uma hora foi realizado o tratamento. O
sangue foi coletado após 6 horas para análise no TEG. Cada análise no TEG teve duração mínima de
50 minutos. Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média.
2
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Figura 9. Perfil gráfico de tromboelastografia realizados com amostra de sangue total, coletado 6
horas após o tratamento de animais envenenados por VBju. Os animais foram injetados
com 2xDMD (0,50 mg/Kg) de VBju e após uma hora foram tratados com salina (A), SAB
(B), SABC (C) e SAC (D). A coleta do sangue foi realizada 6 após o tratamento. Amostras
de sangue de animais tratados com salina (A) e SAC (D) permaneceram incoaguláveis,
enquanto que, amostras de sangue de animais tratados com SAB (B) e SABC (C)
apresentaram coágulo mais estável.
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4.3 Dose Mínima Miotóxica (DMM)

A Figura 10 mostra os resultados de Creatino fosfoquinase (CK) obtidos do
plasma dos animais injetados com as diferentes concentrações de VBju e outro
grupo de animais injetados somente com solução salina.
Para determinar a DMM, os camundongos foram injetados i.m. com diferentes
concentrações de VBju (0,12; 0,25; 0,50; 1,00 e 2,00 mg/kg) no volume total de
0,1mL/animal. Após 3 horas o sangue foi coletado para realização da dosagem de
CK. A dose mínima de VBju capaz de aumentar em 4 vezes a atividade da enzima
CK no plasma de camundongos comparado com animais injetados com solução
salina foi de 0,25 mg/kg.
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Figura 10. Valores de creatino fosfoquinase (CK) plasmático obtido de camundongos injetados i.m.
com diferentes concentrações de VBju após 3 horas. O grupo controle foi injetado i.m. com
salina.
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4.4 Efeito dos antivenenos (SAB, SABC e SAC) em neutralizar a ação miotóxica
do veneno de Bothrops jararacussu

Os camundongos (n=5) foram envenenados com VBju (0,75 mg/Kg) e após 1
hora foram tratados com diferentes antivenenos. O grupo controle consistiu de
animais tratados com salina. A capacidade dos antivenenos em neutralizar a ação
miotóxica foi avaliada através da dosagem de CK plasmática em diferentes tempos
(3, 6 e 12 horas) após o tratamento. Outro grupo controle foi realizado com animais
injetados com salina e após uma hora foram tratados com salina (147,10±16,24),
SAB (129,11±24), SABC (141±18,68) e SAC (159,68±25,69). Os valores dos grupos
controle representam a média dos grupos nos diferentes intervalos de tempo. Em
todos os intervalos de tempo (3, 6 e 12 horas) não foi verificada diferença
significante entre os grupos de animais envenenados e tratados com salina e os que
receberam os diferentes antivenenos (Figura 11). Contudo, é possível observar que
a quantidade de CK no plasma variou de 1068,83±107 a 1334±65,32 U/L 3 horas
após o tratamento. Nos grupos de animais envenenados e tratados por 6 horas notase uma redução da atividade de CK de cerca de 70%, e quando avaliado 12 horas
após o tratamento, todos os grupos de animais injetados com VBju e tratados
apresentaram concentração muito baixa de CK sem diferença estatística em relação
aos grupos controle (Figura 11). Esses dados mostram que os diferentes
antivenenos utilizados após 1 hora de envenenamento não mostrou nenhuma
diferença importante em relação ao grupo tratado com salina.
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Figura 11. Concentração de creatino fosfoquinase (CK) no plasma após 3, 6 e 12 hrs do tratamento
de animais (n=5) envenenados por 1 hora com VBju (0,75 mg/Kg). O tratamento foi
realizado após 1 hora da injeção do veneno. Os dados estão expressos como média ±
erro padrão da média. Não houve diferença estatística entre os grupos de animais
envenenados e tratados com diferentes antivenenos e com salina, em nenhum dos
tempos.
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4.5 Efeito dos diferentes antivenenos (SAB, SABC e SAC) na regeneração
muscular após mionecrose induzida por veneno de Bothrops jararacussu

O processo de regeneração muscular dos animais envenenados e
submetidos a diferentes antivenenos foi acompanhado em 24 horas, 7, 14 e 30 dias,
sendo avaliado por quantificação de creatino fosfoquinase (CK) residual e análise
histológica. Os camundongos (n=5) foram envenenados com VBju (0,75 mg/Kg) por
15 minutos e tratados com diferentes antivenenos e salina como grupo controle.
Outro grupo controle foi realizado com animais injetados com salina e após 15
minutos tratados com salina, SAB, SABC e SAC.

4.5.1 Quantificação de Creatino fosfoquinase (CK) residual

A Figura 12 mostra a quantidade de CK liberada do músculo após o
tratamento nos diferentes períodos. No período de 24 horas verificamos que os
grupos de animais envenenados apresentaram liberação de CK residual de
magnitude maior (p<0,05) em relação aos grupos controles. Porém, entre os animais
envenenados e tratados com salina e os tratados com os diferentes antivenenos não
foram detectadas diferença significativa (Figura 12A). Nos grupos de animais
envenenados e tratados por 7 dias, verificamos que a administração dos
antivenenos SAB (1616,67 IQ 335,36; 1°quartil 1422,20; 3°quartil 1757,56), SABC
(1328,83 IQ 383,09; 1° quartil 1053,42; 3°quartil 1436,51) e SAC (1541 IQ 417,65;
1°quartil 1302,37; 3°quartil 1720,03) impediu maior liberação de CK induzida pelo
VBju quando comparado com o grupo de animais envenenados tratados com salina
(2033,38 IQ 80,34; 1°quartil 2028,52; 3°quartil 2108,87). Apesar dos antivenenos
SAB, SABC e SAC não mostrarem diferença significativa entre si no tratamento dos
animais envenenados, cabe ressaltar que existe uma tendência dos animais tratados
com SABC de apresentarem liberação menor de CK (p<0,055) comparado com o
grupo de animais envenenados e tratados com SAB (Figura 12B).
As Figuras 12C e 12D mostram a quantificação de CK residual após 14 e 30
dias respectivamente. Em ambos os períodos não foi notada diferença significativa
entre os grupos de animais envenenados e os grupos controle. Contudo, é possível
observar que no período de 30 dias os valores de CK dos grupos de animais
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envenenados e de animais injetados com salina encontram-se homogêneos,
diferentemente dos valores em 14 dias.
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Figura 12. Concentração de creatino fosfoquinase (CK) residual de animais (n=5) envenenados por
15 minutos com VBju (0,75 mg/Kg) e tratados com diferentes antivenenos. A quantificação
de CK foi realizada 24 horas (A), 7 (B), 14 (C) e 30 (D) dias após o tratamento. O grupo
controle foi injetado salina e após 15 minutos tratado com os diferentes antivenenos. Na
Figura 12A, *p<0,05 em comparação ao grupo controle; Na Figura 12B, *p<0,05 em
comparação ao grupo de animais envenenados e tratados com os antivenenos e #p<0,055
em comparação ao grupo VBju+SAB. Nas Figuras 12C e 12D não foram verificadas
diferenças significativas. Os dados estão expressos como mediana, quartil 1 e 3.
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4.5.2 Análise histológica da regeneração muscular

Os animais foram envenenados (VBju= 0,75 mg/Kg) por 15 minutos e
submetidos a eutanásia 24 horas, 7, 14 e 30 dias após o tratamento. Os músculos
gastrocnêmico foram processados e emblocados em parafina, posteriormente foram
feitos cortes de 5 μm de espessura no micrótomo manual. Como colorações foram
escolhidas HE, pois permite evidenciar mais claramente a citoarquitetura e a
nucleação da miofibra, e o picrosirius que permite visualizar as áreas de
regeneração, marcando as fibras colágenas em vermelho.
A análise histológica do músculo esquelético gastrocnêmico de camundongos
envenenados com VBju por 15 minutos mostra áreas do tecido muscular lesadas
precocemente, evidenciado pela perda de citoarquitetura das miofibras. Além disso,
é possível observar locais onde as miofibras estão intactas e poucas células do
infiltrado inflamatório são observadas (Figura 13C e 13D). No período de 24 horas,
os animais envenenados, independente do tratamento, mostraram grandes regiões
danificadas, vasos rompidos e presença de intenso infiltrado inflamatório (Figura 13E
e 13F).
A regeneração muscular foi observada a partir do 7° dia após o tratamento e
de maneira geral não foi constatada diferença significativa entre os animais
envenenados que receberam os diferentes tratamentos (SAB, SABC e SAC), porém,
diferença entre os animais envenenados que receberam salina e os que receberam
algum antiveneno é evidente. Nos animais envenenados que foram tratados com
salina nota-se miofibras ainda prejudicadas de característica amorfa, material em
regeneração desorganizado e também maior deposição de colágeno (Figura 14A,
14B e 14C). No tecido muscular de animais que foram tratados com antivenenos,
podemos observar maior regeneração, com fibras com nucleação central e depósito
discreto de material fibroso (Figura 14D, 14E e 14 F). No 14° e 30° dia após o
tratamento, a análise do músculo dos animais envenenados e tratados com salina
ou com os antivenenos indica certa semelhança, não sendo possível verificar
diferenças entre os tratamentos nesses períodos. Contudo, em 14 dias após o
tratamento, verificam-se algumas regiões em regeneração, mas com miofibrilas mais
adjuntas (Figura 14G). Já em 30 dias, o tecido muscular encontra-se regenerado,
semelhante ao de animais controle (Figura 14H).
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Figura 13A e 13B. Grupo controle. Corte histológico do músculo esquelético (gastrocnêmico) da
pata esquerda do camundongo onde foi injetado (i.m.) salina estéril e depois de
15 minutos foi tratado com salina (i.v.). Observar que na Figura 13A, algumas
regiões

apresentam

pequenas

alterações

histológicas,

porém,

predominantemente as fibras musculares apresentam aspecto normal, como
podemos observar no corte longitudinal da Figura 13B.
Figura 13C e 13D. Corte histológico do músculo esquelético (gastrocnêmico) da pata direta do
camundongo após 15 minutos de injeção (i.m.) de solução de VBju (0,75 mg/Kg).
Observar várias regiões com alterações histológicas das fibras musculares (seta
fina) e algumas com aspecto normal (N). Presença de pouco infiltrado
inflamatório (seta larga) em região com miofibrilas bastante alteradas (hialinas)
na Figura 13D.
Figura 13E e 13F. Corte histológico do músculo esquelético (gastrocnêmico) de pata direita do
camundongo onde foi injetado (i.m.) solução de VBju (0,75 mg/Kg) e depois de
15 minutos foi tratado com soro anti-crotálico (i.v.) por 24 horas. Na Figura 13E,
observar um intenso infiltrado inflamatório, mais acentuado que aos 15 minutos
de envenenamento (Figura 13D). Na Figura 13F, além das alterações das fibras
musculares, podemos observar presença de eritrócitos (E) indicando hemorragia
causado por metaloproteinases do veneno de B.jararacussu.
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Figura 14A e 14B.

Grupo controle, sem tratamento com antiveneno.
Corte histológico do músculo esquelético (gastrocnêmico) da pata direita do
camundongo onde foi injetado (i.m.) solução de VBu (0,75mg/kg) e depois de
15 minutos foi tratado com salina (i.v.) e mantido por 7 dias. Observar o tecido
muscular bastante regenerado (14A); detalhe em corte longitudinal, com
núcleo centralizado das miofibrilas regeneradas (R) e outras aindas lesadas
(seta) na Figura 14B. Coloração hematoxilina/Eosina (H&E).

Figura 14 (C, D, E e F).Corte histológico do músculo esquelético (gastrocnêmico) da pata direita do
camundongo onde foi injetado (i.m.) solução de VBju (0,75mg/kg) e 15
minutos depois foi tratado (i.v.) com salina (Figura 14C), SAB (Figura 14D),
SABC (Figura 14E) e SAC (Fig 14F), mantidos por 7 dias. Observar as
regiões com regeneração das fibras musculares tratado com salina (Figura
14C), mostrando presença de fibras colágenas (C) em algumas regiões, com
coloração Picro sirius, em comparação ao tecido muscular quase normal, com
presença de células regenerativas (R) tratado com SAB (Fig 14D); com SABC
(Fig 14E) e com SAC (Fig 14F), este corado com (H&E). Ausência de
infiltrado leucocitário em boa parte do tecido em regeneração.

Figura 14 G e H.

Corte histológico do músculo esquelético (gastrocnêmico) da pata direita do
camundongo onde foi injetado (i.m.) solução de VBu (0,75mg/kg) e depois de
15 minutos foi tratado(i.v.) com SABC por 14 (Fig 14G) e 30(Fig 14H) dias.
Em ambas as figuras observar a nítida recuperação do tecido muscular.
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5 DISCUSSÃO

Ao longo dos anos, o número de acidentes ofídicos no Brasil mantém-se
estável e, mesmo com a diminuição dos casos de óbito sendo significativa quando
comparado a tempos mais remotos, é sempre importante a procura por tratamentos
mais eficazes, diminuindo principalmente as sequelas. Apesar de inúmeros trabalhos
sobre epidemiologia e aspectos biológicos dos venenos facilitarem a compreensão
dos acidentes, a complexidade da fisiopatologia dos envenenamentos não está
totalmente compreendida e o tratamento deve ser melhorado evitando as reações
adversas e muitas sequelas existentes.
Há mais de um século, Brazil (1901) com seu conhecimento ímpar, observou
que o soro preparado contra picada de “jararacas” era ineficiente para neutralizar os
efeitos provocados por picadas de cascavéis, concluindo que os antivenenos eram
gênero-específicos. Entretanto, conhecedor das peculiaridades dos acidentes por
serpente B. jararacussu, já recomendava que nesses casos o antiveneno
botrópico/crotálico, chamado de soro antiofídico até 1987, deveria ser usado no
lugar do soro antibotrópico (BRAZIL, 1911).
No presente estudo, avaliou-se a eficácia dos antivenenos botrópico (SAB),
botrópico/crotálico (SABC) e crotálico (SAC) na neutralização das atividades
desfibrinogenante e miotóxica do VBju e na regeneração muscular após a
mionecrose induzida por esse veneno. Embora existam estudos sugerindo que o
uso do SABC é mais eficiente para neutralizar o VBju (DOS SANTOS et al., 1992;
OSHIMA-FRANCO et al., 2001; MILANI et al., 1997; PINHO & BURDMANN, 2001;
BEGHINI et al., 2005), não existe até o momento dados na literatura evidenciando
em modelo de envenenamento experimental se o SABC é mais efetivo que os
demais antivenenos.
Ainda que os camundongos não sejam o modelo animal mais semelhante aos
seres humanos para reproduzir os sinais clínicos de envenenamento, alguns efeitos
como edema, incoagulabilidade sanguínea, hemorragia local, epistaxis, aumento da
sensibilidade dolorosa e hematúria foram observados. Assim, com o objetivo de
avaliar principalmente a atividade coagulante e miotóxica do VBju, o presente
modelo animal reproduziu esses efeitos satisfatoriamente. Assim, os camundongos
envenenados apresentaram tempo de coagulação prolongado ou incoagulável com
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hipofibrinogenemia, quadro frequentemente observado em mais de 50% dos
pacientes envenenados por serpentes Bothrops. Analogamente, a atividade
miotóxica foi observada em camundongos envenenados, pois houve um aumento
plasmático da enzima creatino fosfoquinase (CK), que se traduz na necrose do
tecido muscular observado também em pacientes acidentados por B. jararacussu
(CARDOSO et al., 1993; MILANI et al., 1997; RIBEIRO & JORGE, 1997).
Desta forma, antes de iniciarmos os estudos experimentais de neutralização
do VBju, foi determinado a Dose Mínima Desfibrinogenante (DMD) e a Dose Mínima
Miotóxica (DMM). A partir dessas doses foram estabelecidas as doses desafio e
então testadas frente aos diferentes antivenenos.
Nossos resultados mostraram que a DMD de VBju (0,25 mg/Kg)
correspondeu a uma magnitude 5 vezes menor comparado com a DMD determinada
anteriormente por Sanchez et al. (1992). Apesar da grande diferença entre as doses
determinadas, é sabido que a distribuição de algumas toxinas não é uniforme nos
venenos de serpentes da mesma espécie (MOURA DA SILVA et al., 1990a;
CHIPPAUX et al., 1991; ZELANIS et al., 2010), resultando em grandes diferenças na
potência de cada atividade dependendo da idade, do sexo e da região geográfica de
origem.
Com base no valor da DMD obtida, utilizamos 2xDMD de VBju (0,50 mg/kg)
nos camundongos para avaliar a eficácia dos diferentes antivenenos em recuperar
os níveis de fibrinogênio.
Os resultados da dosagem de fibrinogênio dos animais injetados com VBju
sem tratamento, mostraram que após 12 e 24 horas os níveis de fibrinogênio
estavam normalizados, com valores muito próximos aos de animais injetados
somente com solução salina , mostrando uma recuperação importante mesmo sem
tratamento com antiveneno (Figura 4). Os gráficos do tromboelastógrafo corroboram
esses resultados, pois a Figura 5C, com 12 horas de envenenamento é semelhante
a Figura 5D, que é animal controle, não envenenado. A recuperação dos níveis de
fibrinogênio em animais experimentais envenenados por serpentes Bothrops e que
não receberam tratamento é uma ocorrência comum mostrando também certa
resistência ao envenenamento. Rosenfeld et al. (1958) demonstraram em cães
envenenados com veneno de Bothrops jararaca e tratados com SAB que a
recuperação dos níveis de fibrinogênio ocorre em 24 horas. Por outro lado, SanoMartins et al. (1995) observaram que o mesmo modelo animal, recuperava os níveis
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de fibrinogênio em 72 horas, sem tratamento. O fato dos camundongos recuperarem
rapidamente os níveis basais de fibrinogênio pode ser devido à hipofibrinogenemia
não ter sido muito acentuada, ou então esses animais apresentam uma condição
fisiológica de recuperação mais rápida. Os produtos

de degradação de

fibrina/fibrinogênio circulantes, decorrentes da ação pró-coagulante do veneno de
Bothrops poderiam, possivelmente, estar envolvidos na estimulação dos hepatócitos
para nova síntese de fibrinogênio (SANTORO et al., 1994). Crabtree e Kant (1982)
demonstraram que após desfibrinogenação de ratos por uma enzima trombina-símile
de Calloselasma rhodostoma ocorre aumento na concentração dos mRNA de todas
as cadeias de fibrinogênio no fígado, evidenciando assim

a ressíntese de

fibrinogênio após o consumo.
Os dados apresentados na Figura 6 e na Tabela 4 demonstram que a
administração dos antivenenos (3 horas) não apresentou uma melhor síntese de
fibrinogênio em relação ao grupo que recebeu apenas salina, todos os grupos
apresentaram ainda hipofibrinogenemia acentuada. Adicionalmente, os resultados
obtidos pela tromboelastografia mostraram que 3 horas após o tratamento as
amostras de sangue estavam incoaguláveis, em algumas houve a formação de
coágulo, porém de pouca firmeza e com ocorrência de lise (Figura 7A e 7B). No
modelo animal utilizado no presente trabalho, esses resultados mostraram que com
3 horas de tratamento os parâmetros avaliados não permitem uma análise segura,
pois os efeitos do tratamento não foram detectáveis. Por outro lado, com 6 horas de
tratamento, a Figura 8 indica diferenças importantes entre os animais tratados com
SABC e aqueles que receberam salina, SAB e SAC como tratamento. Os animais
que receberam como tratamento o SABC exibiram níveis de fibrinogênio plasmático
significativamente mais elevado do que os demais grupos. Na Tabela 5 é possível
observar os valores da tromboelastografia, onde o tempo de coagulação (CT) e o
tempo de formação do coágulo (CFT) dos animais envenenados e tratados com
SABC ainda estão prolongados, porém a estabilidade do coágulo formado
demonstra maior firmeza quando verificamos os valores de MCF e do Ângulo α
comparados com os demais grupos tratados. Esses resultados corroboram os de
Dos Santos et al. (1992) que demonstram que in vitro a mistura de antivenenos
botrópico e crotálico neutralizou melhor a atividade coagulante e também a letal e
miotóxica da serpente B. jararacussu do que somente o antiveneno botrópico.
Verificou-se que há neutralização acima de 60% da atividade fosfolipásica do VBju
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por antiveneno botrópico, porém a atividade proteolítica foi neutralizada somente
2,5% (QUEIROZ et al., 2008). Outro estudo indica que o VBju é um dos venenos
botrópicos que tem a ação coagulante melhor neutralizada pelo antiveneno crotálico
(ROSENFELD & KELEN, 1966). Recentemente, foi mostrado que o soro anticrotálico
apresenta reação cruzada com algumas frações do veneno de B. jararacussu tais
como,

as

serinoproteinases,

a

lecitina

tipo

C,

aminoácido

oxidases,

metaloproteinases e FLA2 Asp49 (CORREA-NETO et al., 2010). Esse mesmo grupo
observou que o anti-jararacussu não reconhece FLA2 e outras proteínas de baixo
peso molecular; porém mostra que o anticrotálico apresenta reação cruzada
principalmente com proteínas com ação pró-coagulante como Lectinas tipo C,
serinoproteases, proteínas ricas em cisteína, metaloproteinases e, proteínas
necrosantes e hemorrágicas como metaloproteinases e FLA2 Asp49.
Os componentes pró-coagulante e trombina-símile no VBju são os
responsáveis pelo consumo de fibrinogênio em envenenamentos. Os componentes
pró-coagulantes ativam os fatores II e X, gerando trombina intravascular e
posteriormente hidrolisam o fibrinogênio (SANO-MARTINS & SANTORO, 2003). As
enzimas trombina-símiles dos venenos de Bothrops também hidrolisam a cadeia Aα
do fibrinogênio liberando o fibrinopeptídeo A (BLOMBÄCK, 1958; BLOMBÄCK et al.,
1957; NISHIDA et al., 1994; SERRANO et al., 1998, 2000). A partir da liberação do
fibrinopeptídeo A do fibrinogênio é formado o monômero I da fibrina, que
posteriormente se associa linearmente para formar uma rede de fibrina solúvel e
instável, podendo ser facilmente degradada pela ação da plasmina (STOCKER &
MEIER, 1988).
Sendo assim, a administração do SABC em camundongos envenenados
demonstrou reverter, mais eficientemente, esse quadro de incoagulabilidade
sanguínea em relação àqueles animais envenenados e tratados com os demais
antivenenos. O SABC é produzido através da mistura do SAB e SAC, respeitando o
poder neutralizante de cada um deles, tendo como referência o veneno das
serpentes Bothrops jararaca e Crotalus durissus terrificus, respectivamente
(SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE). Essas observações nos permitem concluir
que o SABC apresenta uma diversidade maior de anticorpos em relação aos dois
antivenenos separadamente, que por sua vez neutralizam os componentes
responsáveis pelo efeito na coagulação.
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Curiosamente, tanto o veneno de Bothrops jararacussu como o de Crotalus
durissus terrificus apresentam enzimas trombina-símiles, porém somente o primeiro
apresenta componentes ativadores de fator II e X (NAHAS et al., 1979; SANTORO
et al., 1999), porém há evidências de que o anticrotálico neutraliza as
serinoproteinases e metaloproteinases de B. jararacussu (CORREA-NETTO et al.,
2010). Em relação aos componentes trombina-símiles, Santoro et al. (1999)
sugerem que esses componentes dos venenos dessas serpentes de gêneros
distintos podem atuar de forma diferente na especificidade do substrato, uma vez
que os componentes do veneno de Crotalus durissus terrificus apresentou atividade
coagulante sobre fibrinogênio de coelhos, e a fração trombina-símile de Bothrops
jararaca apresentou baixa atividade sobre o mesmo plasma. Essa diferença na
especificidade do substrato para enzimas coagulantes de venenos de serpentes tem
sido apontada como um meio de adaptação para muitas espécies de presas
(SANTORO & SANO-MARTINS, 1993). Porém, toxinas com atividades biológicas
semelhantes geralmente apresentam estruturas moleculares semelhantes, que pode
justificar a reação cruzada e neutralização por antivenenos heterólogos (MENÉZ,
1985). Assim, PLA2 de VBju era pouco reconhecido por anti-jararacussu e melhor
identificado por anti-jararaca e anti-crotálico (de ROODT et al., 1998; OSHIMAFRANCO et al., 2001; CORREA-NETTO et al., 2010), embora isso não
necessariamente significa que a atividade seja neutralizada.
Na avaliação da atividade miotóxica, verificamos

que a DMM é,

coincidentemente, a mesma dose determinada para a DMD (0,25 mg/Kg). Com base
no valor da DMM utilizamos 3xDMM de VBu (0,75 mg/kg) intramuscularmente em
camundongos e após uma hora foi realizada a soroterapia em dose única i.v. com os
diferentes antivenenos. Os estudos de neutralização da miotoxicidade foram
avaliados nos períodos de 3, 6 e 12 horas após o tratamento através da
quantificação da enzima creatino fosfoquinase (CK) no plasma.
Os dados obtidos da Figura 11 demonstram que o nível de CK plasmático em
3 horas após injeção de VBju variou de 1068,83±107 a 1334±65,32 U/L, com
diminuição de 70% após 6 horas e em 12 horas os níveis estão basais. Esse
declínio na quantificação de CK no plasma é resultado da depuração plasmática,
muito comum também em outros estudos (GUTIÉRREZ et al., 1984; TEIXEIRA et
al., 2003; BARBOSA et al., 2009). Em relação aos tratamentos, é possível verificar
na Figura 11 que a administração de antiveneno ou salina não apresentou nenhuma
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diferença na quantificação de CK nos três períodos avaliados. Apesar de muitos
estudos mostrarem neutralização da atividade miotóxica pelo uso de antivenenos, é
importante lembrar que essa neutralização é realizada com incubação in vitro. A
solução veneno/antiveneno incubada previamente à injeção em animais apresenta
os componentes miotóxicos já totalmente ou parcialmente neutralizados. Deste
modo, Dos Santos et al. (1992) demonstraram que a atividade miotóxica do VBju foi
melhor neutralizada pelo uso do SABC.
No presente estudo, a semelhança entre os grupos de animais envenenados
nos diferentes períodos pode ser explicada pelo fato que o tratamento foi realizado
após uma hora de envenenamento. Sabe-se que, a lesão local, já instalada nesse
intervalo de tempo, dificilmente é revertida. Como mostrado na Figura 13C e 13D, os
componentes do VBju atuam rapidamente sobre o tecido muscular de camundongos
causando intensa lesão às células musculares apenas em 15 minutos. Desta
maneira, diversos trabalhos indicam que os efeitos locais podem ser melhor
controlados se o tratamento for realizado o mais rápido possível diminuindo as
sequelas (CARDOSO et al., 1993; CAMEY et al., 2002; PICOLO et al., 2002).
Em continuidade aos estudos que visam investigar a neutralização da
atividade miotóxica por diferentes antivenenos, foi avaliado também o processo de
regeneração muscular nos períodos de 24 horas, 7, 14 e 30 dias após o tratamento
através da dosagem de CK residual e análise histológica. Entretanto, os tratamentos
foram realizados em 15 minutos após a injeção do VBju, uma vez que em 1 hora de
envenenamento a lesão já tinha atingido o pico máximo.
Como mostra a Figura 12A, mesmo com a administração dos antivenenos
realizada nesse curto intervalo, depois de 24 horas, não foi verificada diferença na
liberação de CK residual entre os grupos de animais envenenados e tratados com
diferentes antivenenos ou salina. Para fins comparativos da eficácia entre os
diferentes antivenenos o período de 24 horas, assim como os períodos de 3, 6 e 12
horas, demonstrou ser inadequado para avaliar esse tipo de efeito em estudo de
envenenamento experimental em camundongos. A análise histológica, do músculo
gastrocnêmico direito demonstrou que em 24 horas há um intenso infiltrado
inflamatório, presença de eritrócitos extravascular e grandes áreas danificadas em
todos os animais envenenados (Figura 13E e 13F) corroborando estudo realizado
com miotoxinas isoladas do VBju (BARBOSA et al., 2009). Aparentemente não
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foram observadas diferenças entre os grupos, porém estudos morfométricos do
tecido muscular poderão resultar em dados mais conclusivos.
Todavia, ao analisarmos os dados da regeneração muscular no 7° dia após o
tratamento verificamos que o grupo de animais envenenados e tratados com salina
tiveram regeneração mais prejudicada comparado com os grupos de animais
envenenados e que receberam algum antiveneno, evidenciado pela quantificação de
CK residual (Figura 12B). Na comparação entre os três antivenenos não foi
verificada diferença significativa, porém é plausível afirmar que existe uma tendência
(p<0,055) de que os camundongos envenenados e tratados com SABC apresentam
grau de regeneração mais elevado em relação aos animais envenenados e tratados
com SAB ou SAC. Possivelmente, aumentando a amostragem dos animais dos
diferentes grupos, pois houve uma grande variação dos resultados, podemos obter
um estudo mais conclusivo. Na avaliação dos cortes histológicos verificamos que os
animais envenenados tratados com salina apresentavam ainda focos de miofibras
lesadas e desorganização dos feixes musculares enquanto que os animais
envenenados e tratados com SAB, SABC e SAC apresentavam um padrão de
regeneração muito homogêneo, com muitas células em processo regenerativo e
poucas áreas danificadas.
Ainda que os tratamentos com os diferentes antivenenos não tenham
apresentado diferenças entre si, um fato que chama a atenção são os animais
tratados com SAC apresentarem grau de regeneração semelhante aos animais
tratados com SAB e SABC. O SAC é produzido através da imunização em cavalos
somente com o antígeno Crotalus durissus terrificus (CARDOSO et al., 2003) e
desse modo, não apresentam anticorpos específicos para o antígeno B. jararacussu.
Diversos trabalhos demonstram antigenicidade cruzada para os componentes do
veneno botrópico (ROSENFELD & KELEN,1966; MANDELBAUM et al., 1976; 1982;
1984; GABRIJELCIC et al., 1982; HOHMANN & BOM, 1987; DIAS da SILVA et al.,
1989; SEGURA et al 2010) inclusive entre frações miotóxicas (LOMONTE et al.,
1990b; LOMONTE et al., 1985; MOURA DA SILVA et al., 1991). Além disso, alguns
estudos demonstram também reatividade cruzada entre componentes de venenos
de serpentes de gêneros diferentes (HOUSSAY & NEGRETE, 1923; OSHIMAFRANCO et al., 2001; BEGHINI et al., 2005; RODRÍGUEZ et al., 2009; CORREANETO et al., 2010).
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Os componentes miotóxicos do VBju responsáveis pela atividade miotóxica
são fosfolipases A2 (FLA2) básicas e não neurotóxicas, de peso molecular entre 14 e
18 kDa. Essas FLA2 miotóxicas podem apresentar ou não atividade enzimática
dependendo de sua estrutura (HOMSI-BRANDEBURGO et al., 1988). O veneno de
Crotalus durissus terrificus também apresenta atividade miotóxica, porém de caráter
sistêmico. Essa miotoxicidade é atribuída à crotoxina, que é uma FLA2 neurotóxica e
miotóxica composta por duas subunidades: uma subunidade FLA2 básica e uma
subunidade ácida menor denominada crotapotina (AZEVEDO-MARQUES et al.,
1985; BON, 1997). De modo geral, as FLA2 de venenos de serpentes apresentam
alto grau de similaridade sequencial e estrutural e a FLA2 da crotoxina não é
diferente. Fraenkel-Conrat et al. (1980)

demonstraram que a sequencia de

aminoácidos da FLA2 da crotoxina é homóloga à de outras fosfolipases presentes no
veneno de

outras víperas.

Nesse sentido, Oshima-Franco

et al. (2001)

demonstraram que o antissoro produzido contra a crotoxina de Crotalus durissus
terrificus foi capaz de neutralizar melhor o maior componente miotóxico de B.
jararacussu (Bothropstoxin I) do que o antiveneno botrópico comercial. Correa-Netto
et al. (2010), nos estudos realizados com imunoma e venoma mostram pela técnica
de western blotting que o anti-jararacussu apresenta alta reatividade para Laminooxidase (LAO) e metaloproteinases (SVMP) e fraca reatividade para
serinoproteases (SVSP), fosfolipases (FLA2), proteínas rica em cisteinas e lectina-C;
enquanto que o anti-crotálico reconhece bem LAOs, SVSP, SVMP e Asp49-FLA2,
proteínas rica em cisteinas e lectina-C do B. jararacussu. Verificaram também que o
anti-jararaca preferencialmente reconheceu LAOs, SVSP, SVMP. Essas diferentes
observações feitas por vários grupos explicariam o fato da associação de SAB e
SAC ser capaz de neutralizar melhor o envenenamento por B. jararacussu.
Os dados obtidos da Figura 12C e 12D representam respectivamente a
quantificação de CK residual no 14° e 30° dia após o tratamento. Os valores
determinados indicam que nesse período não houve diferença entre os grupos de
animais envenenados em relação aos grupos controle. Apesar de não ser observada
diferença estatística no 14° dia após tratamento, os dados apresentados
demonstram moderado aumento da liberação de CK dos animais que receberam
veneno. Corroborando esses dados, a análise histológica demonstrou que os
animais envenenados ainda estão em processo de regeneração do tecido muscular,
diferentemente dos animais controle que não receberam o VBju. Já no 30° dia após
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tratamento podemos concluir através da quantificação de CK e também da análise
histológica que a regeneração muscular dos animais envenenados está completa ou
muito semelhante a dos animais controle.
Ao longo das últimas décadas, muitos estudos têm buscado novos
tratamentos para a lesão local causada pela miotoxicidade (MELO et al., 1993;
LOMONTE et al., 1994; BIONDO et al., 2003; DOURADO et al., 2003;
CAVALCANTE et al., 2007; BARBOSA et al., 2008).
Em conjunto, os dados obtidos neste estudo demonstram que o SABC é mais
eficaz na neutralização dos ativadores coagulantes do VBju, promovendo uma
melhor recuperação dos níveis plasmáticos de fibrinogênio de camundongos
envenenados. Em contrapartida, apesar de estudos experimentais in vitro
destacarem a eficácia do SABC na neutralização da atividade miotóxica, no presente
estudo essa resposta não foi claramente observada, dado que, os componentes
responsáveis pelo efeito local atuam de maneira rápida, impossibilitando a detecção
de qualquer diferença entre o antiveneno SABC e SAB. Curiosamente, foi verificada
neutralização equivalente da atividade miotóxica pelo SAC, explicada pela
reatividade cruzada do anticrotálico com várias proteínas do veneno de B.
jararacussu (CORREA-NETTO et al., 2010) reforçando a possibilidade de apresentar
uma ação mais efetiva na recuperação dos parâmetros que avaliam a miotoxicidade.
Assim, para uma comprovação mais definitiva, a amostragem dos estudos
realizados será ampliada, uma vez que ela foi pequena, principalmente sobre a
recuperação causada pela miotoxicidade.
Contudo, os dados do presente estudo são inéditos demonstrando a melhor
eficácia da associação do antiveneno botrópico/crotálico no tratamento do
envenenamento por B. jararacussu em modelo de envenenamento experimental em
camundongos. Os estudos clínicos randomizados, preferencialmente duplo cego,
utilizando SAB e o outro grupo tratado com SABC são necessários para avaliar a
melhor eficiência do SABC no tratamento do envenenamento acidental humano
para, definitivamente estabelecer uma conduta terapêutica mais adequada para os
casos reconhecidamente acidentados por serpentes Bothrops jararacussu.
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6 CONCLUSÕES

1.

Os resultados sugerem que o SABC é mais eficaz do que o SAB ou SAC na
recuperação do fibrinogênio em envenenamento por veneno B. jararacussu em
camundongos após a 6ª hora do tratamento.

2.

Os tratamentos com SAB, SABC e SAC, demonstraram melhor recuperação do
tecido muscular em relação aos animais tratados com salina no 7° dia póstratamento, evidenciado pela dosagem de CK residual e análise histológica.

3.

Os valores de CK residual após o 7° dia de tratamento com SABC apresentou
uma tendência (p≤0,05) de melhor regeneração muscular do que com os
tratados com SAB ou SAC.

4.

Não foi verificada diferença entre os diferentes antivenenos no tratamento da
atividade miotóxica quando avaliado 3, 6 e 12 horas.
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