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RESUMO
Sousa, Leijiane Figueira de. Estudo de venenos de serpentes do complexo
Bothrops, uma comparação da filogenia e da reatividade com antivenenos. 2014.
105 f. Dissertação de mestrado (Toxinologia). Instituto Butantan, São Paulo, 2014.

Frequentemente a composição dos venenos tem sido considerada com um reflexo
da filogenia das serpentes, com importantes implicações para a produção de
antivenenos. As serpentes do complexo Bothrops são responsáveis pela grande
maioria dos acidentes ofídicos registrados no Brasil e suas relações filogenéticas
ainda não foram completamente esclarecidas. Outra discussão importante diz
respeito à eficácia do Soro Antibotrópico (SAB) no tratamento dos envenenamentos
ocasionados por serpentes cujos venenos não fazem parte do pool de imunização,
utilizado em sua produção. Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar a
composição dos venenos de 6 espécies de serpentes do complexo Bothrops e sua
correlação com a filogenia da serpente e reatividade com o SAB. Para tanto,
venenos de Bothropoides jararaca, Bothropoides neuwiedi, Bothrops jararacussu,
Bothrops atrox, Rhinocerophis alternatus e Rhinocerophis cotiara foram analisados
por SDS-PAGE e cromatografia de fase reversa em HPLC usando coluna C18. A
reatividade do SAB com os venenos e suas frações foi analisada por ELISA e
Western blotting, seguida por testes de neutralização da letalidade e da atividade
hemorrágica induzida pelos venenos de B. jararaca (presente no pool de imunização
do SAB) e B. atrox (ausente do pool).

Os venenos mostraram distintos perfis

eletroforéticos e cromatográficos, sem correlação aparente com a filogenia da
serpente. Somente os venenos do gênero Rhinocerophis (R. alternatus e R. cotira)
exibiram perfis relativamente semelhantes. O SAB reconheceu os venenos das seis
espécies com um mesmo título de anticorpos (640.000). A maioria das frações
eluídas da coluna C18 foram reconhecidas pelo SAB, principalmente as
correspondentes à Metaloproteinases de Venenos de Serpentes (SVMPs) da classe
P-III. Por SDS-PAGE, o veneno de B. jararacussu apresentou o perfil eletroforético
mais distinto com predominância de PLA2, enquanto nos outros venenos as SVMPs
foram os componentes predominantes. Dois microlitros de antiveneno foram
suficientes para proteger 100 % dos camundongos desafiados com 3DL50 do veneno
de B. jararaca (105 µg), embora para B. atrox (225 µg) o mesmo efeito tenha sido
13

obtido somente com o dobro do volume de antiveneno. Entretanto, o SAB
neutralizou completamente a hemorragia induzida por 10 µg de ambos os venenos
com um mesmo volume de soro (4 µL). Portanto, concluímos que o SAB reage
similarmente com

uma mesma família de toxinas de venenos distintos,

independentemente da filogenia da serpente ou mesmo da presença do veneno no
pool de imunização. Isso sugere que um antiveneno botrópico de maior espectro e
eficiência pode ser desenvolvido, se for considerada a reatividade do antiveneno
frente às diversas classes de toxinas e não apenas a filogenia da serpente.

Palavras chave: Serpentes, Bothrops, filogenia, venenos e antiveneno.
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ABSTRACT
Sousa, Leijiane Figueira de. Study of venoms from snakes of Bothrops complex, a
comparison of phylogeny and reactivity with antivenoms. 2014. 105 p. Master Thesis
(Toxinology). Butantan Institute, São Paulo, 2014.

Frequently the venom composition has been considered as a reflex of snake
phylogeny, with important implications for the production of antivenoms and
treatment of envenomings. Snakes from Bothrops complex are responsible for most
snake bites registered in Brazil, and their phylogenetic relationships are not yet
completely clarified. Another important discussion is related to the efficacy of
Bothrops Antivenom (SAB) in the treatment of envenoming by snakes whose venoms
are not present in the immunization pool. Thus, the aim of this study was to analyze
the composition of venoms from 6 species of snakes from Bothrops complex, and
their correlation with snake phylogeny and reactivity with o SAB. In this way, venoms
from Bothropoides jararaca, Bothropoides neuwiedi, Bothrops atrox, Bothrops
jararacussu, Rhinocerophis cotiara and Rhinocerophis alternatus were analyzed by
SDS-PAGE and reverse phase chromatography on HPLC C18 column. The reactivity
of SAB with venoms and their fractions was performed by ELISA and western blot,
followed by assessment of neutralization of lethality and hemorrhagic activity of the
venoms of B. jararaca (present in immunization pool of SAB) and B. atrox (absent
from the pool). The venoms showed distinct electrophoretic and chromatographic
profiles, without apparent correlation with the snake phylogeny. Only venoms of the
genus Rhinocerophis (R. alternatus and R. cotiara) showed relatively similar profiles.
SAB recognized the venoms of different species with the same antibody titer of
640,000. Most of the fractions eluted from C18 column were recognized by SAB,
especially those corresponding to snake venom metalloproteinases (SVMP) of class
P-III. By SDS-PAGE, the venom of B. jararacussu presented the more distinct
electrophoretic profile with predominance of phospholipase A 2 (PLA2), while in the
other venoms, the SVMPs were the predominant component. Two microlitters of
antivenom were sufficient to protect 100 % of mice challenged with 3 LD50 of
B. jararaca venom (105 µg), although for B. atrox venom (225 µg) the same effect
was only obtained when doubling the antivenom amount. However, the SAB
neutralized completely the hemorrhage induced by 10 µg of the both venoms, with
the same volume of serum (4 µL). Thus, we conclude that SAB reacts similarly with
15

the same family of toxins from distinct venoms, regardless of the phylogeny of the
snake or the presence of venom in the immunization pool employed in SAB
production. This suggests that a Bothrops antivenom with greater efficiency and
broad spectrum can be developed, if one considers the reactivity of antivenom to the
different classes of toxins and not just the phylogeny of snakes.

Key words: Snakes, Bothrops, phylogeny, venoms and antivenoms.
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1. INTRODUÇÃO

As serpentes pertencem à classe Reptilia, ordem Squamata e subordem
Ophidia (Serpentes), contando atualmente com 23 famílias, pertencentes a 511
gêneros e 3.378 espécies (PINCHEIRA-DONOSO et al. 2013), distribuídas através
dos mais diversos habitats. São animais exclusivamente carnívoros, que podem
variar de alguns centímetros (cobras-cegas) a vários metros de comprimento
(boídeos e pitonídeos) (FRANCO, 2009).
As serpentes tiveram origem provavelmente no alto Jurássico ou baixo
Cretáceo (± 140 m. a.), e seu maior grupo existente, a Superfamília Colubroidea
diversificou-se

no

Cenozóico

(PYRON;BURBRINK,

2011).

A

superfamília

Colubroidea é composta por sete famílias (PYRON et al., 2011), das quais
Atractaspididae, Elapidae e Viperidae compreendem todas as espécies peçonhentas
e a família Colubridae, a maioria das espécies consideradas não peçonhentas
(FRANCO, 2009) . Entre os viperídeos a principal radiação ocorreu em Crotalinae
(pitvipers), uma subfamília amplamente distribuída, cuja sinapomorfia mais notável é
a presença da fosseta loreal, orifício situado bilateralmente entre o olho e a narina
dos crotalineos (KARDONG, 1980).
As serpentes consideradas peçonhentas possuem a habilidade de injetar ou
inocular, através de dentes modificados, a secreção produzida em suas glândulas de
veneno (KOCHVA, 1987). O aparelho venenífero das serpentes é formado pela
glândula de veneno (local de produção e armazenamento da secreção tóxica), a
glândula acessória, os ductos veneníferos, os músculos compressores da glândula e
os dentes inoculadores (KARDONG, 1982). De acordo com a sua complexidade
morfológica

e

eficiência

na

inoculação,

os

aparelhos

veneníferos

são

tradicionalmente classificados em áglifos, opistóglifos, proteróglifos e solenóglifos
(FRANCO, 2009) (Figura 1).
Os viperídeos possuem maxila móvel e dente inoculador tubular frontal, os
elapídeos apresentam maxila fixa e dentes inoculadores frontais tubulares, e entre
os membros da família Atractaspididae os dentes inoculadores são móveis, frontais
e tubulares. Embora haja divergências quanto ao status de Colubridae, os membros
dessa família são considerados não venenosos ou semi-venenosos, e podem ter
dentes posteriores alargados ou com ranhuras (JACKSON, 2007). Uma explicação
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provável para os diferentes tipos de dentes inoculadores seria a existência de duas
linhagens evolutivas de diferenciação, uma proterodonte que teria originado os
elapídeos (dentição proteróglifa), e outra opistodonte, que teria culminado nos
viperídeos (dentição solenóglifa) (ANTHONY, 1955 “apud” MELGAREJO, 2009).
Embora posteriormente essa hipótese tenha sido contestada por outros autores, que
defendiam uma evolução de elapídeos e viperídeos a partir de ancestrais
opistodontes, atualmente vários indícios reforçam a ideia de uma evolução
independente (MELGAREJO, 2009).

Figura 1 - Representação do provável processo de especialização
peçonhenta das serpentes - A) dentição áglifa; B)
opistóglifa, C) proteróglifa, D) solenóglifa; gsl, glândula
supra labial; gD, glândula de Duvernoy; gv, glândula
venenosa (Reproduzido de MELGAREJO, 2009).

Dentre as espécies atualmente descritas, apenas 598 são consideradas
peçonhentas. O Brasil possui uma riquíssima fauna de serpentes distribuída em 9
famílias, 75 gêneros e 321 espécies, aproximadamente 10% do total já descrito no
mundo (FRANCO, 2009), mas as espécies consideradas importantes do ponto de
vista da saúde pública pertencem apenas às famílias Elapidae e Viperidae. Os
viperídeos da fauna brasileira fazem parte da subfamília Crotalinae e estão
distribuídos entre os gêneros Lachesis, Crotalus, Bothriopsis, Bothrocophias e as
serpentes do gênero Bothrops (MELGAREJO, 2009).
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1.1. Revisão taxonômica do complexo Bothrops

As serpentes que compõem o complexo Bothrops ocupam um amplo espectro
de habitats, que variam de florestas de várzea sempre verdes a florestas de
montanha semideciduas, savanas e formações abertas de montanha, e assim
representam um grupo particularmente interessante, devido a sua grande
diversidade morfológica e história natural (MARTINS et al., 2001). Em virtude da
diversidade encontrada entre as espécies de Bothrops, as relações filogenéticas
desse grupo ainda não estão totalmente esclarecidas, o que tem estimulado as
recentes revisões de sua taxonomia (FENWICK et al., 2009; CARRASCO et al.,
2012). As discussões a cerca da filogenia de Bothrops não são uma temática
recente, mas ganharam novas perspectivas à luz dos avanços trazidos pelas
análises moleculares, que se somaram aos tradicionais estudos morfo-ecológicos.
Análises cladísticas realizadas por Werman (1992), utilizando apenas dados
morfológicos, já demonstravam a parafilia do gênero Bothrops. Posteriormente,
outros estudos baseados em sequências de DNA mitocondrial deram suporte a
esses achados (SALOMÃO et al., 1997; WÜSTER et al., 2002; GUTBERLET;
HARVEY, 2004). Salomão et al. (1997) e Wüster et al. (2002) recomendaram
sinonimizar Bothriopsis e Bothrocophias com Bothrops, mantendo este último como
um gênero único, a fim de não obscurecer seus padrões biogeográficos. Contudo, a
questão da filogenia de Bothrops ainda parece longe de ser resolvida.
Em 2009, Fenwick et al. realizaram um grande estudo com a análise de 85
caracteres morfológicos e 2343 pb de quatro genes do DNA mitocondrial, no qual
propuseram manter os gêneros Bothriopsis e Bothrocophias e dividir Bothrops em
três gêneros: Rhinocerophis, Bothropoides (gênero novo) e Bothrops (sensu stricto).
De acordo com esses autores, a combinação dos dados por eles obtidos, sustentaria
a existência de grupos de espécies distintos dentro de Bothrops, os mesmos já
descritos em análises anteriores realizadas por Wüster et al. (2002). Assim, a
distinção e o monofilismo desses grupos a nível genérico dariam suporte ao novo
arranjo taxonômico por eles proposto.
Mais recentemente, Carrasco et al. (2012) contestaram a revisão taxonômica
apresentada por Fenwick et al. (2009) argumentando que esta não resolveria a
parafilia do gênero Bothrops, porque a atribuição genérica de algumas espécies não
seria consistente com os resultados filogenéticos apresentados. Carrasco et al.
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(2012) também realizaram um grande estudo, analisando 111 caracteres
morfológicos, cinco caracteres ecológicos e 2393 pb de quatro genes do DNA
mitocondrial. Esses autores propuseram manter Bothrocophias como um gênero e
sinonimizar Bothriopsis, Bothropoides e Rhinocerophis com Bothrops, até que mais
informações estivessem disponíveis para elucidar as relações filogenéticas dentro
do complexo Bothrops.
Segundo a classificação proposta por Fenwick et al. (2009) algumas espécies,
importantes do ponto de vista da saúde pública no país, mudariam de gênero:
Bothrops jararaca e Bothrops neuwiedi passariam a fazer parte do gênero
Bothropoides, Bothrops cotiara e Bothrops alternatus passariam a integrar o gênero
Rhinocerophis, enquanto que Bothrops atrox, Bothrops jararacussu e Bothrops
moojeni permaneceriam fazendo parte do gênero Bothrops. Mudanças taxonômicas
envolvendo serpentes consideradas de importância médica podem resultar em
dificuldades temporárias de comunicação entre as áreas da saúde e da pesquisa;
por outro lado, uma taxonomia acurada e estável para os grupos de pitvipers, como
as serpentes do complexo Bothrops é importante, uma vez que todas as suas
espécies são consideradas peçonhentas (WARREL, 2004).
As serpentes do complexo Bothrops são amplamente distribuídas em todo o
território

brasileiro,

mas

algumas

espécies

apresentam

maior

importância

epidemiológica tais como Bothrops atrox na Amazônia, Bothropoides erythromelas
no Nordeste, Bothropoides jararaca nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e
Bothropoides neuwiedi nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Além dessas espécies,
também merecem destaque Rhinocerophis alternatus, encontrada desde o sul de
Goiás, Minas Gerais a Mato Grosso do Sul, Bothrops moojeni, a espécie mais
abundante nos cerrados do Brasil central, Bothrops jararacussu que predomina nas
regiões sul e sudeste do país e Bothrops leucurus, muito comum na zona da mata,
no nordeste (MELGAREJO, 2009) (Figura 2).
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Figura 2 - Distribuição geográfica de serpentes de importância médica no
Brasil - A) B. jararaca, B) B. neuwiedi; C) B. jararacussu,
D) B. atrox; E) R. alternatus (Adaptado de MELGAREJO, 2009),
F) R. cotiara (Adaptado de TASHIMA et al., 2008).
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1.2. Origem e evolução da função venenosa em serpentes

Diversos estudos têm tentado explicar o processo evolutivo da função
venenosa nas serpentes, porém, esse é um assunto para o qual ainda faltam muitas
respostas. Estudos filogenéticos mostraram que a glândula de veneno, local de
produção das toxinas, surgiu cerca de 80 a 60 milhões de anos atrás e tem sido
submetida a uma extensa evolução paralela com os sistemas de distribuição e
composição de venenos (PAHARI et al., 2007). O desenvolvimento da glândula de
veneno ocorreu simultaneamente à evolução dos dentes inoculadores, e
provavelmente se deu a partir de estruturas salivares do lábio superior, como a
glândula de Duvernoy (Figura 1), e do músculo compressor da glândula, em um
processo que ocorreu de modo independente em elapídeos e viperídeos
(MELAGAREJO, 2009).
A capacidade de injetar veneno parece ter surgido na Superfamília
Colubroidea (CADLE, 1983), e a presença de componentes tóxicos passíveis de
inoculação, pode ter permitido às serpentes colubróides uma excepcional
diversificação, por conferir-lhes uma vantagem adaptativa para a captura de presas,
contribuindo também para o aumento de suas taxas de especiação (PYRON et al.,
2011). As serpentes genuinamente peçonhentas apresentam mecanismos de
picadas voltados para injetar eficientemente as substâncias tóxicas que produzem
(KOCHVA, 1987), e usam o veneno produzido para a captura de presas, digestão ou
para se defender dos predadores (MEIER, 1990).
A partir do surgimento da função venenosa, diferentes linhagens de serpentes
peçonhentas teriam divergido no início da evolução dos grupos e seguido caminhos
distintos na evolução do aparelho de veneno (KOCHVA, 1987), o que explicaria a
diversidade de padrões que pode ser observada entre os membros das famílias
Elapidae, Viperidae e Atractaspididae, no que tange ao modo de inoculação dos
venenos. Além da evolução do sistema de produção e inoculação dos venenos
propriamente ditos, a evolução das toxinas ‘recrutadas’ para a glândula de veneno, a
partir de proteínas fisiológicas ancestrais (Figura 3), também é um ponto importante
no estudo da função venenosa entre as serpentes.
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Figura 3 - Recrutamento e evolução dos genes que codificam toxinas - A) duplicação de um
gene ancestral que codificava um produto fisiológico e recrutamento para a glândula
de veneno; B) árvore de genes mostrando o recrutamento de genes duplicados para
glândula de veneno (Adaptado de Casewell et al., 2013).

A duplicação de genes seria a fonte do substrato genético bruto, a partir do
qual proteínas fisiológicas podem ter adquirido novas funções (revisado por
CONANT; WOLFE, 2008). Após a duplicação dos genes de proteínas fisiológicas,
algumas duplicatas gênicas podem ser retidas por seleção natural ou deriva
genética, enquanto a maioria dos genes duplicados pode ser perdida devido ao
acúmulo de mutações deletérias (OHNO et al. 1998; LYNCH; CONERY, 2000). As
cópias gênicas com seleção positiva podem ser seletivamente expressas na
glândula de veneno e sofrer duplicações adicionais, seguidas por sub e/ou
neofuncionalização das proteínas por eles codificadas (FRY et al., 2009;
CASEWELL et al., 2013). A subfuncionalização envolve a divisão do papel funcional
original

do

gene

ancestral

através

de

mudanças

mutacionais,

já

a

neofuncionalização ocorre quando uma nova função é adquirida por uma das cópias
gênicas, após a duplicação (WONG; BELOV, 2012). Esse processo evolutivo teria
resultado em grandes famílias de genes multilocus, que codificam toxinas com uma
variedade de atividades funcionais e diferentes potências, atualmente presentes nos
venenos de serpentes (CASEWELL et al., 2013).

1.3. Venenos de serpentes

Os venenos de serpentes são misturas complexas de componentes
biologicamente ativos, que apresentam uma gama diversa de ações (CHIPPAUX et
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al., 1991). Mais de 90 % do peso seco dos venenos é constituído por proteínas,
incluindo uma grande variedade de enzimas, toxinas não enzimáticas e proteínas
não tóxicas, enquanto as frações não proteicas incluem carboidratos, lipídeos,
aminas biogênicas, nucleotídeos e aminoácidos livres (TU, 1988; KOH et al., 2006).
Apesar de sua complexidade, os componentes predominantes nos venenos
de serpentes pertencem a um pequeno número de superfamílias de proteínas,
sendo que os membros destas superfamílias têm estruturas proteicas similares,
mas, algumas vezes, podem diferir notavelmente em seus efeitos biológicos
(CALVETE et al., 2007). Os principais componentes dos venenos de serpentes
incluem as Fosfolipases A2 (PLA2), Metaloproteinases de Venenos de Serpentes
(SVMPs), Serinoproteinases (SVSPs), L- aminoácido oxidades (LAOs), Fator de
Crescimento de Nervos (NGF), Lectina tipo-C (CTLs), Proteína Secretória Rica em
Cisteína (CRISP), entre outros (CALVETE, 2009).
As PLA2 formam uma superfamília de proteínas com 15 grupos e subgrupos,
estruturalmente

relacionados,

que

hidrolisam

glicerofosfolipídios

liberando

lisofosfolipídios e ácidos graxos livres (LOMONTE et al., 2009). De acordo com sua
estrutura primária e padrão das pontes dissulfeto, as PLA 2 de venenos de serpentes
são classificadas em tipo I, predominantes em venenos de elapídeos, e tipo II mais
comuns nos viperídeos (revisado por SIX; DENNIS, 2000). As PLA 2 do tipo II, por
sua vez, podem ser classificadas em função do tipo de aminoácido presente na
posição 49 do sítio catalítico. As Asp 49, que apresentam um ácido aspártico nessa
posição, e frequentemente elevada atividade catalítica, e as Lys 49, que possuem
uma lisina no lugar do ácido aspártico, e pouca ou nenhuma atividade catalítica
(ARNY; WARD, 1996; SOARES et al., 2003).
As PLA2 exercem uma variedade de efeitos tóxicos e farmacológicos que
incluem ação neurotóxica, miotóxica, hemolítica, edematogênica, pró-inflamatória,
hipotensiva, inibidora da agregação plaquetária, anticoagulante e citotóxica (revisado
por GUTIERREZ; LOMONTE, 1995; GUTIERREZ; LOMONTE, 2013). Alguns desses
efeitos não estão diretamente relacionados à atividade catalítica das PLA 2, tais como
o efeito anticoagulante de algumas Asp 49 e a atividade lítica das Lys 49 sobre as
membranas musculares (CHIOATO; WARD, 2003; LOMONTE; RANGEL, 2012).
Alguns estudos já têm demonstrado a importância de resíduos hidrofóbicos
presentes na região C-terminal das Lys 49 para seus efeitos miotóxicos (LOMONTE
et al., 2003), e a participação de uma região positivamente carregada entre os
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resíduos 54 e 77 no efeito anticoagulante de algumas Asp 49 (KINI; EVANS, 1987),
o que indica a participação dos diferentes domínios estruturais das PLA 2 em seus
múltiplos efeitos.
As SVSPs são enzimas tipo-tripsina que clivam ligações peptídicas após Arg
ou Lys. Em geral, são proteínas de cadeia única, com massa molecular variando
entre 26 e 67 kDa, dependendo do conteúdo de carboidratos (revisado por
SERRANO, 2013). Agem por um mecanismo catalítico comum que inclui um resíduo
de serina, que desempenha um papel chave na formação de um complexo
transiente, dentro do sítio ativo (BARRET; RAWLINGS, 1995). As SVSPs afetam o
sistema hemostático, agindo em uma variedade de componentes da cascata de
coagulação, nos sistemas de fibrinólise/cinina-calicreína e em células, causando um
desbalanço no sistema hemostático (PIRKLE, 1998; SERRANO, 2013). A maior
parte das SVSPs pode agir como enzimas tipo trombina, produzindo efeitos
anticoagulantes pela clivagem do fibrinogênio em fibrina, enquanto outras são
ativadoras de plasminogênio, convertendo-o em plasmina (MAURON, 2001).
Análises proteômicas têm demonstrado que as SVMPs representam os
componentes mais abundantes nos venenos dos viperídeos. Elas são divididas em
três classes de acordo com a estrutura de seus domínios, após o processamento: as
P-I, que contêm somente o domínio proteinase (20 - 30 kDa), as P-II que além do
domínio proteinase apresentam um domínio disintegrina (30 - 60 kDa) e as P-III, que
possuem os domínios proteinase, tipo-disintegrina e o rico em cisteínas (60 - 100
kDa) (FOX; SERRANO, 2008).
As SVMPs da classe P-I podem apresentar diversas atividades biológicas tais
como atividade fibrino(geno)lítica, mionecrótica, pró-inflamatória, ativadora de
protrombina e de inibição da agregação plaquetária (RUCAVADO et al., 1995;
RODRIGUES et al., 2000; MOURA-DA-SILVA et al., 2007), mas em geral são pouco
hemorrágicas ou desprovidas dessa atividade. As P-II podem ser encontradas com
os domínios proteinase e disintegrina separados ou, menos frequentemente, com os
dois domínios ligados. Suas atividades biológicas podem variar em função da forma
como são encontradas nos venenos, podendo agir como inibidores da agregação
plaquetária, da angiogênese (NIEWIAROWSKI et al., 1994; revisado por CALVETE
et al., 2005) e do crescimento e metástase de células tumorais (MARCINKIEWICZ,
2005). SVMPs de classe P-III comumente estão presentes nos venenos com os três
domínios ligados, embora também possam ser encontradas sem o domínio
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proteinase e, portanto, destituídas de atividade catalítica. De um modo geral, são
altamente hemorrágicas, podem agir sobre células endoteliais induzindo apoptose,
ter ação pró-inflamatória ou ainda inibir a agregação plaquetária induzida pelo
colágeno (MOURA-DA-SILVA et al., 2007, MOURA-DA-SILVA; BALDO, 2012). As
SVMPs de classe P-III que não possuem o domínio catalítico são capazes de inibir a
agregação plaquetária, a adesão celular, a migração e proliferação de células
endoteliais mediadas pela integrina α2β1 (SELISTRE-DE-ARAUJO et al., 2005), mas
induzem resposta inflamatória menos intensa (CLISSA et al., 2006) e são
desprovidas de atividade hemorrágica.
As LAOs também são proteínas amplamente distribuídas entre os venenos de
serpentes da família Viperidae. São enzimas que catalisam a desaminação oxidativa
de L-aminoácidos para α-ceto-ácidos, levando à formação de amônia e peróxido de
hidrogênio (SAJEVIC et al., 2011). Embora o papel dessas toxinas nos venenos
ainda não esteja muito bem esclarecido, sabe-se que elas podem influenciar a
agregação plaquetária ativando ou inibindo (RODRIGUES et al., 2009; SUN et al.,
2010) e contribuir para as hemorragias, além de induzir apoptose em células
endoteliais através da produção do peróxido de hidrogênio (DU; CLEMETSON,
2010).
Os venenos de serpentes possuem uma variedade de proteínas com
diferentes atividades biológicas, mas alguns desses componentes não apresentam
atividade enzimática (TU, 1988). Fazem parte desse grupo as Lectinas tipo-C,
proteínas não enzimáticas que ligam oligo e mono sacarídeos de forma dependente
de Ca2+. As lectinas tipo-C dos venenos de serpentes podem ser classificadas em
lectinas tipo-C verdadeiras (CTL) e Proteínas tipo Lectinas Tipo-C (CLP). As CTLs
possuem um domínio para reconhecimento de carboidratos que liga açúcares e são
capazes de aglutinar eritrócitos e estimular a agregação plaquetária, já as CLPs,
mais presentes nos venenos de serpentes (ZELENSKI; GREADY, 2005), não
apresentam o sítio de ligação para açúcar (ARLINGHAUS; EBLE, 2012) e agem
como anticoagulantes (MORITA, 2005), como ativadores de protrombina, ou ainda
como agonistas/antagonistas da agregação plaquetária (SAJEVIC et al., 2011).
A composição dos venenos de serpentes pode variar bastante em função de
uma série de fatores tais como as características filogenéticas da espécie,
sazonalidade, dieta, sexo, distribuição geográfica e estágio ontogenético das
serpentes (CHIPPAUX et al., 1991; FURTADO et al., 2010). Assim, os venenos de
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serpentes podem variar entre as espécies de um mesmo gênero, ou ainda, entre
indivíduos de uma mesma espécie (DALTRY et al., 1997; CARDOSO et al., 2010).
A variabilidade na composição dos venenos de serpentes do complexo
Bothrops é um fenômeno bastante estudado. Variação ontogenética tem sido
descrita para os venenos de Bothrops asper (GUTIÉRREZ et al., 1980),
R. alternatus, R. cotiara, B. erytromelas, B. jararacussu, B. moojeni, B. neuwiedi
(FURTADO et al., 1991) e B. jararaca (ZELANIS et al., 2011). Por outro lado, a
retenção de caracteres juvenis em indivíduos adultos, um fenômeno conhecido
como pedomorfismo, tem sido apontada como uma tendência seletiva no veneno de
B. atrox (NÚÑEZ et al., 2009). Além disso, variações intraespecíficas associadas à
distribuição geográfica têm sido descritas para os venenos de B. atrox e B. asper
(ÁLAPE-GIRON et al., 2008; FURTADO et al., 2010). Essa variabilidade está
correlacionada com as características bioquímicas e os perfis farmacológicos dos
venenos de filhotes, juvenis e adultos (CALVETE et al., 2011) e de populações
diferentes de uma mesma espécie, podendo repercutir nas manifestações clínicas
dos envenenamentos e na reatividade com os antivenenos.
As manifestações clínicas dos envenenamentos ofídicos são dependentes de
dois fatores principais, a toxicidade intrínseca e a quantidade de veneno injetada
durante a picada (KOH et al., 2006). Assim, cada veneno pode apresentar uma ação
peculiar, decorrente dos diferentes tipos de toxinas que o compõe, e a
sintomatologia dos envenenamentos pode ser bastante variável entre os diferentes
grupos de serpentes. Portanto, a variabilidade dos venenos de serpentes pode ter
implicações tanto na pesquisa primária dos venenos, quanto no gerenciamento dos
acidentes ofídicos, incluindo a seleção de antivenenos e de amostras de venenos
para a produção de soros antivenenos (CHIPPAUX; GOYFFON, 1991).

1.4. Acidentes ofídicos e envenenamento botrópico

Os acidentes ofídicos representam um importante problema de saúde pública
principalmente em algumas regiões da Ásia, África e América Latina. Segundo
algumas estimativas, ocorrem anualmente 420 mil envenenamentos ofídicos, dos
quais cerca de 20 mil resultam em óbito, (KASTURIRATNE et. al., 2008).
Apesar do efetivo tratamento com soros antivenenos, desenvolvido há mais
de um século, em algumas regiões menos desenvolvidas, ainda existe escassez
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desses produtos necessários ao tratamento dos envenenamentos ofídicos. Isso
ocorre porque a produção de antivenenos para esses locais não é comercialmente
atrativa aos grandes laboratórios farmacêuticos, que preferem investir em
medicamentos com mercados mais amplos e em patologias que afetem as
populações de países mais desenvolvidos. Diante desse quadro, em 2009, o
ofidismo foi incluído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no grupo das
doenças tropicais negligenciadas, devido à pequena atenção que esse tipo de
agravo vinha recebendo por parte dos grupos farmacêuticos e também das
autoridades governamentais de alguns países.
Sabe-se que os acidentes ofídicos acometem principalmente trabalhadores
rurais (WARREL, 2010) nas regiões pobres do planeta, e que essas populações,
muitas vezes, estão sujeitas à elevada morbi-mortalidade em virtude das
dificuldades de acesso aos serviços de saúde, e também devido à escassez de
antivenenos específicos (KASTURIRATNE et al., 2008). Consequentemente, os
acidentes ofídicos podem deixar graves sequelas que variam de déficits funcionais
leves até as amputações.
No Brasil, os envenenamentos ofídicos também acometem milhares de
vítimas anualmente (24 mil casos) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013), provocando
morbidades na maioria das vezes, óbitos em alguns casos, e podendo resultar em
graves sequelas. Embora o Brasil conte com grandes laboratórios produtores de
soros antivenenos e a soroterapia seja disponibilizada gratuitamente em todo o país,
algumas populações que vivem em regiões distantes dos grandes centros urbanos,
algumas vezes, têm dificuldades de obter o tratamento adequado. Na Amazônia
brasileira, devido a grande extensão territorial e dificuldades de locomoção, as
populações das comunidades ribeirinhas, que vivem basicamente da pesca,
agricultura e do extrativismo vegetal, estão entre as principais vítimas de acidentes
ofídicos (WALDEZ; VOGT, 2009). As serpentes do complexo Bothrops são
responsáveis pela maior parte (86 %) dos acidentes ofídicos notificados no país,
seguidas por serpentes dos gêneros Crotalus (9,3 %), Lachesis (3,7 %) e Micrurus
(1%) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).
As manifestações clínicas decorrentes dos envenenamentos botrópicos
podem ser didaticamente divididas em: quadro local e quadro sistêmico. Segundo
França e Málaque (2009), o quadro local inclui sangramento no local da picada,
edema, equimoses e dor de intensidade variável, podendo ainda haver bolhas com
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conteúdo seroso, hemorrágico ou necrótico. O quadro sistêmico é caracterizado
principalmente por incoagulabilidade sanguínea, com pequenos sangramentos (nos
casos leves a moderados) como gengivorragias, hematúria microscópica e
sangramentos em locais de ferimentos com cicatrização recente. Nos casos graves
podem ocorrer hemorragias intensas, insuficiência renal e choque.
A hemorragia é um dos efeitos mais graves do envenenamento botrópico e
ocorre principalmente no local da picada, contribuindo para a isquemia local que
dificulta a regeneração tecidual, mas também pode ocorrer de maneira sistêmica,
afetando diversos órgãos e podendo levar ao choque cardiovascular, hemorragia
pulmonar e cerebral, sinais associados à letalidade no envenenamento botrópico
(CARDOSO et al., 1993; WARREL, 1995; OTERO et al., 2002). As SVMPs de classe
P-III, também chamadas de hemorraginas, são as principais toxinas responsáveis
pelo quadro hemorrágico desses envenenamentos.

1.5. Antivenenos e soroterapia

Os antivenenos empregados no tratamento dos envenenamentos ofídicos são
preparações terapêuticas de imunoglobulinas purificadas do plasma de animais
imunizados com venenos de serpentes. Eles surgiram em 1894, como resultado de
pesquisas desenvolvidas, simultaneamente, em diversas partes do mundo. No
entanto, a imunização de animais por meio de repetidas injeções de veneno de
origem animal foi primeiramente descrita por Fornara em 1877. Dez anos depois, em
1887, Sewal descreveu um experimento similar, no qual imunizava pombos. Então,
em 1892, Kaufman reproduziu esses experimentos inoculando em cães o veneno de
Vipera aspis (CHIPPAUX; GOYFFON, 1991).
Em 1894, Calmette publicou nos anais do Instituto Pasteur um artigo no qual
descrevia técnicas para atenuar a toxicidade dos venenos e também as
propriedades neutralizantes dos soros obtidos. Também em 1894, Physalix e
Bertrand obtiveram resultados parecidos trabalhando com venenos de Vipera. No
entanto, coube a Vital Brazil em 1905, a descoberta de que os soros antivenenos
para serem realmente eficazes, deveriam ser específicos para os gêneros das
serpentes que causavam os acidentes, demonstrando que o antiveneno produzido
por Calmette não neutralizava adequadamente o veneno de serpentes brasileiras
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(CARDOSO; WEN, 2009), dando início assim, à produção de soros antiofídicos no
Brasil, no antigo Instituto Serumtherapico (atual Instituto Butantan - IBu).
Atualmente, a produção de antivenenos envolve a imunização de animais,
usualmente cavalos, com venenos de uma ou várias espécies de serpentes, seguida
por coleta do sangue hiperimune dos animais e purificação das imunoglobulinas.
Dependendo dos protocolos de fracionamento empregados podem ser obtidos três
tipos de substâncias ativas: a IgG inteira, um fragmento bivalente denominado
F(ab’)2 ou dois fragmentos monovalentes, os Fab (Figura 4). O processamento do
soro hiperimune envolve a precipitação das imunoglobulinas com sulfato de amônio
ou ácido caprílico, para eliminar o excesso de proteínas séricas, e digestão com
pepsina para obtenção do fragmento F(ab’)2 ou com papaína para se obter o Fab,
visando diminuir a imunogenicidade da molécula íntegra do anticorpo (CARDOSO et
al., 2009).

Figura 4 - Representação esquemática da molécula de imunoglobulina
- A) molécula de imunoglobulina íntegra; B) clivagem da
imunoglobulina com pepsina; C) clivagem da imunoglobulina
com papaína (Adaptado de Cardoso et al., 2009).

Uma vez que as reações de hipersensibilidade são geralmente dependentes
da porção Fc da molécula de imunoglobulina (CALICH, 1988), a sua digestão com
pepsina ou papaína visa diminuir os efeitos adversos ocasionados pela soroterapia
nos acidentes ofídicos. Embora Léon et al. (2001) tenham mostrado não haver
diferenças significativas entre os soros contendo as moléculas de IgG íntegras ou os
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fragmentos resultantes de digestão enzimática, no que tange a eficácia do soro e a
ocorrência de reações de hipersensibilidade, outros estudos demonstraram que a
frequência de reações adversas, precoces ou tardias, pode variar bastante entre os
antivenenos à base de IgG inteiras ou seus fragmentos (CARDOSO et al., 1993;
OTERO-PATIÑO et al., 1998). Além das citadas anteriormente, alguns laboratórios
produtores têm introduzido outras etapas no processo de purificação das IgG, as
quais podem incluir cromatografia e pasteurização, na tentativa de aumentar a
pureza

e

a

segurança

dos

antivenenos

produzidos

(WORLD

HEALTH

ORGANIZATION, 2010).
Os soros antiofídicos foram os primeiros antivenenos produzidos no Brasil,
posteriormente surgiram também o soro antiaracnídico, o soro antiescorpiônico e
mais recentemente o soro antilonômico. Atualmente, os soros antivenenos são
produzidos em quatro instituições no país, o Instituto Butantan (IBu), em São Paulo,
o Instituto Vital Brazil (IVB), no Rio de Janeiro, a Fundação Ezequiel Dias (FUNED),
em Belo Horizonte e o Centro de Produção e Pesquisas em Imunobiológicos (CPPI),
situado em Curitiba. O Soro Antibotrópico comercial produzido pelo IBu, é preparado
a partir do soro hiperimune de cavalos, imunizados com um pool de antígenos
contendo: 50 % de veneno de Bothropoides jararaca e o restante com um mesmo
percentual (12,5 %) dos venenos de Rhinocerophis alternatus, Bothrops jararacussu,
Bothrops moojeni e Bothropoides neuwiedi (adaptado de CARDOSO et al., 2009).
Dias-da-Silva et al. (1989) demonstraram que os venenos de B. jararaca,
B. alternatus, B. moojeni e B. neuwiedi se comportavam como bons imunógenos
para cavalos, e que o antiveneno produzido a partir da imunização com esses
venenos, era efetivo na neutralização da letalidade dos venenos dessas, e de outras
seis espécies de Bothrops. No entanto, nesse estudo também foi demonstrado que o
veneno de B. jararacussu se comportava como um imunógeno fraco. No mesmo
período, foi demonstrado em uma série de trabalhos (MOURA-DA-SILVA et al.,
1990b, 1991a, 1991b), a distribuição peculiar de PLA 2 e miotoxinas nos venenos
botrópicos, abundantes no veneno de B. jararacussu. Segundo esses autores, o
veneno dessa espécie também deveria fazer parte do pool de imunização,
objetivando a produção de anticorpos neutralizantes contra essas toxinas. Assim, a
composição do pool de antígenos foi padronizada a nível nacional, e atualmente
todos os laboratórios produtores de soro utilizam esses cinco venenos na produção
do SAB (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1996).
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Até algumas décadas atrás, a seleção dos venenos para a produção de
antivenenos, frequentemente se baseava no perfil tóxico dos venenos e em amplas
considerações

taxonômicas,

sem

considerar

as

análises

bioquímicas

e

imunoquímicas dos mesmos (GUTIÉRREZ et al., 2011). No entanto, a presença de
toxinas distintas nos venenos de diferentes espécies pode acarretar diferenças nos
sinais clínicos verificados nos acidentes, e também na eficácia dos antivenenos
(WARREL, 1995).

1.6. Ofidismo no oeste do Pará

A Amazônia brasileira apresenta uma rica fauna de serpentes com 149
espécies registradas (ÁVILA-PIRES et al., 2007). Santarém é um município situado
na região oeste do estado do Pará, e apresenta um elevado número de notificações
de acidentes ofídicos. Em 2012, do total de acidentes registrados no município
envolvendo espécies consideradas peçonhentas, 65,6 % foram causados por
serpentes do gênero Bothrops, 31,8 % do gênero Lachesis, 1,2 % do gênero
Crotalus e 0,1 % do gênero Micrurus (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).
Grande parte dos casos de envenenamento ofídico na região é atendida no
Hospital Municipal de Santarém (HMS), serviço de referência para todo o oeste do
Pará. A clientela de acidentados é formada principalmente por moradores de
comunidades ribeirinhas do próprio município e por pacientes provenientes de
cidades vizinhas, sobretudo trabalhadores rurais e extrativistas. Segundo Waldez e
Vogt (2009), observa-se uma forte relação entre circunstâncias ocupacionais e os
acidentes ofídicos, sendo o extrativismo florestal uma das atividades que mais expõe
os ribeirinhos a esse tipo de acidente na Amazônia brasileira.
Outro aspecto importante na epidemiologia dos acidentes ofídicos no oeste do
Pará é a grande diversidade de ecossistemas encontrados na região, que inclui
áreas de floresta, várzea e enclaves de cerrado. Essa vasta região abriga áreas
controladas de interesse ambiental como a Floresta Nacional do Tapajós (FLONA –
Tapajós) (Figura 5). A FLONA Tapajós destina-se à produção sustentável de
madeira e outras espécies de flora, à conservação da fauna silvestre e à proteção da
bacia hidrográfica dos rios (ESPIRITO-SANTO et al., 2005). Nessa região podem ser
encontradas serpentes peçonhentas dos diversos gêneros presentes no Brasil
(FROTA et al., 2005).
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Figura 5 - Localização da FLONA-Tapajós na região oeste do
Pará (Adaptado de www.saudeealegria.org.br).

Bothrops atrox é reconhecida como a espécie responsável pela maior parte
dos acidentes ofídicos registrados na região amazônica (WALDEZ; VOGT, 2009).
Entretanto, apesar de sua grande importância regional, o veneno dessa serpente
não faz parte do pool de antígenos usado na produção do SAB que é produzido no
Brasil. Alguns trabalhos têm demonstrado que podem existir variações em algumas
atividades farmacológicas dos venenos de B. atrox de diferentes regiões geográficas
(FURTADO et al., 2010), embora outros estudos tenham ressaltado a ocorrência de
significativa reatividade antigênica cruzada entre os seus componentes (OTERO et
al.,1997; LÓPEZ-LOZANO et al., 2002; NEIVA et al., 2009; SEGURA et al., 2010).
Assim, ocorrem alguns questionamentos a cerca da eficácia do SAB no tratamento
dos envenenamentos ocasionados por B. atrox, e alguns autores defendem a
inclusão do veneno dessa espécie no pool de antígenos botrópico.
Desse modo, percebe-se a necessidade de mais estudos que ajudem a
responder

as

questões

relacionadas

à

representatividade

filogenética

na

composição dos venenos de serpentes, e que avaliem também a reatividade do SAB
frente a venenos incluídos ou não no pool de imunização.
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2. OBJETIVOS

2.1. Geral

Avaliar a influência da filogenia de serpentes do complexo Bothrops na
composição de seus venenos e na reatividade e neutralização por antivenenos.

2.1.1. Específicos


Comparação do perfil proteico dos venenos de serpentes intra e

intergêneros, segundo Fenwick et al. (2009).


Comparação da reatividade do SAB com venenos de serpentes de

gêneros diferentes.


Avaliação da soroneutralização das atividades letal e hemorrágica

induzidas por venenos incluídos (B. jararaca) e não incluídos no pool de imunização
(B. atrox).
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Venenos

Os venenos de Bothropoides jararaca, Bothropoides neuwiedi (subespécies:
B. n. pauloensis, B. n. matogrossensis, B. n. marmoratus, B. n. neuwiedi e B. n.
diporus),

Bothrops

atrox,

Bothrops

jararacussu,

Rhinocerophis

cotiara

e

Rhinocerophis alternatus foram obtidos de serpentes adultas, machos e fêmeas,
(mais de 10 espécimes/espécie) mantidas em cativeiro no Laboratório de
Herpetologia do Instituto Butantan. Estes venenos foram reunidos em pools,
liofilizados, mantidos a - 20°C até o momento do uso e, posteriormente, utilizados
em todos os experimentos, exceto para os testes de soroneutralização onde foram
empregados venenos de B. atrox coletadas da natureza. Para estes testes foram
utilizados venenos de 8 espécimes de B. atrox, machos e fêmeas, coletados na
FLONA - Tapajós e na Área de Preservação Ambiental (APA) de Belterra, na região
oeste do estado do Pará. As serpentes foram coletadas mediante autorização do
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - SISBIO (Nº 33098-3).
Após a coleta, os venenos foram liofilizados e encaminhados ao Laboratório de
Imunopatologia do Instituto Butantan, onde foram reunidos em um pool e mantidos a
- 20°C, até o momento do uso. A identificação dos animais e extração dos venenos
das serpentes capturadas na natureza foi realizada no Laboratório de Pesquisas
Zoológicas

(LPZ)

das

Faculdades

Integradas

do

Tapajós

(FIT),

sob

a

responsabilidade do Prof. Dr. Hipócrates Chalkidis.

3.1.1. Quantificação proteica

Amostras de cada pool de venenos foram diluídas para uma concentração
estoque de 10 mg/mL em solução salina tamponada com fosfato (PBS) pH 7,4,
centrifugadas (18.400 g, 10 minutos a 25°C) e o sobrenadante aliquotado em
amostras de 100 μL, estocadas a - 20°C até o momento do uso. A concentração
proteica das amostras foi estimada pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976),
padronizado com soro albumina bovina (BSA) (Sigma). Alíquotas de 50 μL das
amostras foram incubadas com 150 μL do reagente de Bradford por 5 minutos à
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temperatura ambiente. Em seguida, a DO (595 nm) foi mensurada e a concentração
de proteínas calculada a partir de uma curva padrão com BSA, utilizando o
programa Excel 2007.

3.2. Antivenenos

Soro Antibotrópico comercial (lote nº 1001003/B, Val.: 10/14) produzido, pelo
Instituto Butantan, a partir da imunização de cavalos com um pool contendo os
seguintes antígenos de imunização: venenos de B. jararaca 50 %, R. alternatus
(12,5 %), B. moojeni (12,5 %), B. neuwiedi (12,5 %) e B. jararacussu (12,5 %). O
SAB é apresentado em ampolas contendo 10 mL de solução injetável da fração
F(ab’)2 de imunoglobulinas específicas e purificadas. A potência de neutralização
estipulada pelo fabricante é de 1 mL do conteúdo da ampola para cada 5 mg do
veneno de referência (B. jararaca).
Em alguns experimentos foi utilizado também o anticorpo monoclonal MAJar3 produzido por hibridomas, selecionado previamente, e mantido em nosso
laboratório, conforme descrito por Tanjoni et al. (2003). O MAJar-3 é constituído por
isotipos IgG1, e reconhece um epitopo conformacional localizado no domínio tipodisintegrina da Jararagina (SVMP de classe P-III do veneno de B. jararaca), mas
reage cruzadamente com hemorraginas de venenos de diferentes espécies de
serpentes viperideas.

3.3. Animais

Foram utilizados camundongos Swiss, machos e fêmeas, pesando entre 18 e
20 g, fornecidos pelo Biotério Central do Instituto Butantan, os quais foram mantidos
sob condições controladas de meio ambiente, recebendo água e ração ad libitum. O
protocolo de experimentação (nº 752/10) foi encaminhado para avaliação do Comitê
de Ética para a Utilização de Animais do Instituto Butantan (CEUAIB) e aprovado
pelo referido comitê, estando de acordo com os princípios éticos de experimentação
animal adotados pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal
(CONCEA).
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3.4. Fracionamento dos venenos por HPLC

O método utilizado foi o de Calvete et al. (2011) com algumas modificações.
Os venenos liofilizados (5 mg) foram dissolvidos em 250 μL de ácido trifluoroacético
(TFA) 0,1 % e o material insolúvel foi removido por centrifugação a 18.400 g por 10
minutos, em temperatura ambiente. As proteínas do sobrenadante foram analisadas
por cromatografia de fase reversa usando um sistema Agilent Technologies 1100
com uma coluna RP 100 C18 (250 x 4,6 mm, 5 μm de tamanho da partícula). As
frações dos venenos foram eluídas a 1 mL/minuto com um gradiente linear de TFA
0,1 % em H20 (solução A) e acetonitrila 100 % (solução B) nas seguintes condições:
5 % de B (0 – 10 min), 5 a 15 % de B (10 – 30 min), 15 a 45 % de B (30 – 150 min),
45 a 70 % de B (150 – 170 min), 70 a 100 % de B (170 – 180 min), 100 % de B (180
– 190 min). As proteínas foram detectadas a 214 nm, as frações dos venenos foram
coletadas manualmente e a seguir foram secas em Speed Vac (Savant). Os perfis
cromatográficos dos venenos foram analisados comparativamente entre si, e com
base nos relatos da literatura.

3.4.1. Agrupamento hierárquico de acordo com o perfil de eluição em coluna C18

As espécies foram agrupadas de acordo com os perfis cromatográficos de
seus venenos, por agrupamento hierárquico das observações construídas usando o
método Nearest Neighbor Linkage (distância mínima euclidiana entre itens de
clusters diferentes), considerando-se inicialmente cada observação como um cluster
individual. A variável utilizada consistiu na máxima mAU a 214 nm, em intervalos de
eluição definidos da cromatografia de fase reversa em coluna C18. Os graus de
similaridade entre as observações foram expressos em termos de uma árvore de
clusters (dendograma), com o auxílio do software Minitab 16.

3.5. SDS-PAGE
Os venenos (5 μg) foram analisados em gel (SDS-PAGE) com 12,5 % de
poliacrilamida em presença de SDS, sob condições redutoras e não-redutoras,
conforme descrito por Laemmli (1970). Foram diluídos em tampão de amostra 2X
concentrado (de Tris-Cl 100 mM, pH 6,8; 4 % de SDS; 20 % de glicerol; 0,2 % de
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azul de bromofenol) com e sem β-mercaptoetanol, fervidos em banho maria durante
5 minutos e aplicados em um gel de empilhamento com 4 % de poliacrilamida. A
seguir, foram submetidos à eletroforese com amperagem constante de 35 mA e
voltagem de 180 V, utilizando-se tampão de corrida (Tris-glicina pH 8,3 - Tris 25 mM;
Glicina 190 mM; 0,1 % de SDS). Os géis obtidos foram corados com solução corante
(Coomassie blue 0,25 % em 40 % de metanol + 7 % de ácido acético) e
posteriormente, descorados com solução descorante (5 % de Metanol + 7 % de
ácido acético).

3.6. Testes imunoquímicos

3.6.1. ELISA para titulação de anticorpos
Placas de microtitulação foram sensibilizadas com 100 μL de amostras dos
venenos das seis espécies (10 μg/mL), diluídos em tampão carbonato pH 9,6 e
incubadas em câmara úmida overnigth. Após esse período, as placas foram lavadas
com tampão de lavagem (0,05 % TWEEN-20 em PBS pH 7,4) e bloqueadas com
200 μL/poço de solução bloqueadora (BSA 3 % em tampão carbonato pH 9,6) e
incubadas por 2 h a 37°C. A seguir, as placas foram lavadas novamente e incubadas
por 1 h a 37°C com SAB em diluições crescentes a partir de 1:10.000, em tampão de
incubação (BSA 1 % em PBS pH 7,4), 100 μL/ poço. Depois dessa etapa, as placas
foram submetidas a um novo ciclo de lavagens, e então foi aplicado o anticorpo
conjugado (Anti-IgG de cavalo conjugado com peroxidase, produzido em coelhos, da
marca SIGMA-ALDRICH) diluído 1:2.000 em tampão de incubação, e incubadas
novamente por 1h a 37°C (100 μL/ poço). Depois do último ciclo de lavagens, a
reação foi revelada com O-Phenylenediamine (OPD) + H2O2 (100 μL/ poço). Após 4
minutos, a reação foi interrompida com H2SO4 a 30 % (50 μL/ poço). A leitura foi
realizada em um leitor de placas (Multiskan EX, Labsystems) a 490 nm. Para a
titulação do antiveneno, as reações foram realizadas em duplicata, em três
experimentos independentes, e os resultados foram expressos como a média ±
desvio padrão dos valores de DO obtidos. Os títulos de anticorpos foram
estabelecidos como a máxima diluição do soro capaz de resultar em uma leitura de
absorbância maior que 0,100.
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3.6.2. ELISA para avaliação da reatividade do SAB com frações dos venenos
Placas de microtitulação foram sensibilizadas com 100 μL das frações dos
venenos (1 μg/mL), obtidas por cromatografia de fase reversa, diluídas em tampão
carbonato pH 9,6 e incubadas em câmara úmida overnight. Após esse período, as
placas foram lavadas com tampão de lavagem (0,05 % TWEEN-20 em PBS pH 7,4),
bloqueadas com 200 μL/poço de solução bloqueadora (BSA 3 % em tampão
carbonato pH 9,6) e incubadas por 2 h a 37°C. A seguir, as placas foram lavadas
novamente e incubadas por 1 h a 37°C com SAB (1:1000) ou com MAJar-3 (1:50),
diluídos em tampão de incubação (BSA 1 % em PBS pH 7,41), 100 μL/ poço. Depois
dessa etapa, as placas foram submetidas a um novo ciclo de lavagens e foram
aplicados 100 μL dos anticorpos conjugados (Anti-IgG de cavalo ou anti-IgG de
camundongo conjugados com peroxidase, produzidos em coelhos, da marca
SIGMA-ALDRICH) diluídos 1:1000 em tampão de incubação, e as placas foram
novamente incubadas por 1 h a 37°C. A seguir, foi realizado um último ciclo de
lavagens e a reação foi revelada com OPD + H2O2 (100 μL/ poço). Após 4 minutos, a
reação foi interrompida com H2SO4 a 30 % (50 μL/ poço). A leitura foi realizada em
um leitor de placas (Multiskan EX, Labsystems) a 490 nm. Para avaliar a
antigenicidade de cada fração dos venenos, os valores foram calculados como % de
reatividade, considerando-se como 100% o valor máximo de DO obtido em cada um
dos três experimentos, realizados em duplicata [(DO da fração/DO máxima do teste)
x100].

3.6.3. Western blotting

A técnica utilizada foi a descrita por Towbin et al. (1979) com algumas
modificações. Amostras foram fracionadas por SDS-PAGE e após a corrida as
proteínas presentes nos géis foram eletrotransferidas, em sistema semi-seco da BioRad (Semi-dry system, Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, U.S.A.), para
membranas de nitrocelulose da Amersham (Hybond-ECL-nitrocellulose, Amersham
Biosciences, Litle Chalfont, Buckinghamshire, U.K.), usando um tampão de
transferência com Tris 48 mM, glicina 39 mM, 0,37 % de SDS e 20 % de metanol,
durante 1 h, a 20 V e 200 mA. Após a transferência, as membranas foram coradas
com solução Ponceau da marca Sigma (10 % em Tris-HCl) para verificar a eficiência
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da transferência e a seguir, lavadas com Tris-HCl (Tris 50 mM pH 7,5 em 150 mM de
NaCl) para descoloração. Posteriormente, as membranas foram incubadas overnigth
com solução bloqueadora (leite em pó desnatado 5 % em Tris salina) e mantidas
sob agitação constante, em temperatura ambiente. Ao final do bloqueio, as
membranas foram submetidas a 3 ciclos de lavagem com Tris salina (15 minutos
cada) e em seguida foi aplicado o SAB, diluído (1:1.000) em leite desnatado 5 % (em
Tris salina), com as membranas sob agitação, por 2 h. A seguir, as membranas
foram submetidas a um novo ciclo de lavagens com Tris salina (3X, 15 minutos cada
etapa), e então foi aplicado o anticorpo conjugado (anti-IgG de cavalo conjugado
com peroxidase, produzido em coelhos, SIGMA-ALDRICH) diluído 1:1.000 em leite
desnatado 5 % (em Tris salina) sob agitação constante durante 2 h, à temperatura
ambiente. Depois do último ciclo de lavagens, a reação foi revelada com substrato
cromógeno (4-cloro-1α-naftol 0,05 % em Metanol 15 %, em presença de 0,03 % de
H2O2) e após a revelação, a atividade enzimática foi interrompida por sucessivas
lavagens das membranas com água corrente.

3.7. Testes de Soroneutralização

3.7.1. Neutralização da atividade hemorrágica

A neutralização da atividade hemorrágica dos venenos foi avaliada, em
grupos de 5 camundongos, pela pré-incubação (37°C, 30 min) de 10 μg dos venenos
de B. atrox ou de B. jararaca (dose que induz uma lesão hemorrágica de 2 cm 2,
previamente determinada por Ferreira et al., 1992), com volumes crescentes de SAB
(2 μL, 4 μL e 8 μL), sendo o menor volume a dose que neutraliza 10 μg do veneno
botrópico de referência (segundo a potência estipulada pelo fabricante: 1 mL de
antiveneno neutraliza 5 mg de veneno). As amostras foram injetadas no dorso por
via intradérmica e após 3 h, os animais foram eutanasiados em câmara de CO 2, a
pele da região injetada foi removida, e a área hemorrágica medida na face interna da
mesma. A área hemorrágica foi estimada considerando-se o produto entre o maior e
o menor diâmetro da área da lesão (cm2), e a eficiência da neutralização foi
calculada como % de neutralização, em relação à área hemorrágica induzida em
camundongos injetados com o veneno pré-incubado apenas com PBS. O
experimento foi repetido em 3 ocasiões independentes.
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3.7.2. Neutralização da atividade letal

A neutralização da atividade letal dos venenos foi avaliada pela pré-incubação
de 3 DL50 dos venenos de B. jararaca (1 DL50 corresponde a 35 μg/camundongo,
previamente determinada por Camey et al., 2002) ou de B. atrox (1 DL50 é igual a 75
μg/camundongo, previamente determinada por Furtado et al., 2010) com o volume
de soro que neutraliza a quantidade correspondente do veneno de referência,
segundo a potência estipulada pelo fabricante. Os grupos de animais receberam 3
DL50 dos veneno de B. atrox (225 μg) ou de B. jararaca (105 μg) pré-incubadas com
PBS ou com o SAB (1X, 2X ou 4X a dose recomendada pelo fabricante). Após 30
minutos de incubação (37°C), as amostras foram injetadas nos animais por via
intraperitoneal e a mortalidade dos mesmos foi monitorada durante 48 h. O
experimento foi repetido em 3 ocasiões independentes. Os valores de DL 50 utilizados
neste trabalho foram calculados de acordo com estudos anteriores, com o intuito de
se evitar o sacrifício desnecessário de um grande número de animais.
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4. RESULTADOS

4.1. Perfis cromatográficos dos venenos de serpentes dos gêneros Bothrops,
Bothropoides e Rhinocerophis

A fim de caracterizar os perfis cromatográficos dos venenos analisados neste
trabalho, e facilitar a comparação dos dados obtidos com os relatos já descritos na
literatura, os mesmos foram submetidos à cromatografia de fase reversa em HPLC,
utilizando equipamentos, protocolos, colunas (C18) e condições similares aos
utilizados em análises venômicas já realizadas com venenos de outras espécies de
viperídeos. Os resultados obtidos são mostrados a seguir, na Figura 6 (A, B, C, D, E
e F).
De

um

modo

geral,

os

venenos

analisados

apresentaram

perfis

cromatográficos compatíveis com os já descritos para essas espécies em estudos
anteriores. Foram obtidos perfis distintos intragêneros, exceto para os venenos das
espécies do gênero Rhinocerophis (R. alternatus e R. cotiara) que mostraram perfis
relativamente semelhantes. Por outro lado, nos venenos de serpentes do gênero
Bothrops (B. atrox e B. jararacussu) foram observadas as maiores diferenças
intragênero, e os venenos de serpentes pertencentes ao gênero Bothropoides
(B. jararaca e B. neuwiedi) também exibiram variações menores em seus perfis
cromatográficos.
De acordo com os relatos da literatura obtidos em estudos venômicos, as
principais famílias de proteínas foram eluídas do seguinte modo: disintegrinas (50 60 min); PLA2 básicas (110 - 120 min); SVMPs de classe P-I, algumas PLA2 D-49 e
SVSPs (120 - 160 min) e SVMPs de classe P-III predominantemente após 160
minutos de corrida. Considerando esses parâmetros, pode-se dizer que houve um
predomínio de SVMPs nos venenos de B. atrox, B. neuwiedi, R. cotiara e
B. jararaca, e de PLA2 no veneno de B. jararacussu, que apresentou o perfil mais
diferenciado entre os seis venenos analisados.
Nos venenos das serpentes do gênero Bothrops, houve predomínio de
frações contendo SVMPs de classe P-III em B. atrox, e a presença de uma fração
majoritária correspondente à PLA2 no veneno de B. jararacussu. Nos perfis
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cromatográficos dos venenos de serpentes do gênero Bothropoides foram
observadas diferenças importantes relacionadas às frações correspondentes à PLA2,
mais abundantes no veneno de B. neuwiedi do que no veneno de B. jararaca. Com
relação ao gênero Rhinocerophis, não foram observadas grandes diferenças entre
os perfis cromatográficos dos venenos, cujas frações majoritárias foram compatíveis
com SVMPs da classe P-III; embora o veneno de R. cotiara tenha apresentado um
perfil ligeiramente mais complexo, com a presença de várias frações eluídas entre
120 e 160 minutos, que foram menos abundantes no veneno de R. alternatus.
Curiosamente, as principais diferenças nos perfis dos seis venenos estavam
situadas nessa faixa, onde são eluídas principalmente SVSP, CTL e SVMPs de
classe P-I. Entre 100 e 120 minutos, tempo onde costumam ser eluídas as PLA 2,
também foram observadas diferenças quantitativas entre os perfis cromatográficos
dos seis venenos.
Esses achados indicam que os perfis proteicos dos venenos não
apresentaram uma correlação aparente com a filogenia das serpentes, uma vez que
venenos de espécies pertencentes ao mesmo gênero (B. atrox e B. jararacussu)
mostraram perfis cromatográficos mais distintos do que os de espécies consideradas
filogeneticamente mais distantes (B. atrox e R. alternatus/R. cotiara).
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Figura 6 - Perfis cromatográficos dos venenos por HPLC - 5 mg de cada um dos
venenos foram dissolvidos separadamente em 250 µL de TFA 0,1 % e
submetidos a cromatografia de fase reversa em HPLC, utilizando uma
coluna C18. Perfil cromatográfico de: A) - R. alternatus, B) - R. cotiara;
C) - B. jararaca, D) - B. neuwiedi; E) - B. atrox, F) - B. jararacussu.
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4.2. Agrupamento hierárquico segundo os perfis cromatográficos dos venenos

A seguir, foram avaliadas estatisticamente as diferenças observadas nos
perfis cromatográficos dos venenos das serpentes pelo método Nearest neighbor
Linkage, utilizando-se como variável os valores máximos de mAU dos picos
principais, eluídos em intervalos de tempo obtidos da cromatografia. O resultado
obtido foi expresso por meio de uma árvore de clusters (dendograma).
O dendograma obtido com base nos perfis de eluição mostrou que havia
cerca de 70 % de similaridade entre os venenos de R. alternatus e B. jararaca. Os
venenos de B. atrox e R. cotiara também apresentaram perfis relativamente
similares (~ 50 % de similaridade), sendo formados assim dois clusters
alternatus/jararaca e atrox/cotiara, constituídos por espécies de gêneros distintos.
Os venenos de B. neuwiedi e B. jararacussu mostraram baixa similaridade com os
dois clusters formados, e este último apresentou o perfil mais distinto entre os seis
venenos analisados. Desse modo, os resultados obtidos por essa análise
confirmaram que não havia correlação aparente entre a filogenia das serpentes e a
composição de seus venenos, segundo os perfis cromatográficos dos mesmos
(Figura 7 A e B).
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Figura 7 - A) Agrupamento hierárquico segundo os perfis de eluição dos venenos – análise pelo
método Nearest neighbor Linkage, considerando-se como variável a máxima mAU a 214
nm. ATX - Bothrops atrox, JSU - Bothrops jararacussu; COT - Rhinocerophis cotiara,
ALT - Rhinocerophis alternatus; JAR - Bothropoides jararaca, NEU - Bothropoides
neuwiedi. B) Comparação do cladograma das espécies do complexo Bothrops
(Adaptado de Fenwick et al., 2009) com o dendograma dos venenos.
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4.3. Titulação de anticorpos do SAB frente aos venenos

A etapa seguinte deste trabalho consistiu na determinação do título de
anticorpos do SAB frente aos venenos de serpentes dos gêneros Bothrops,
Bothropoides e Rhinocerophis, por meio de ensaios imunoenzimáticos (ELISA). Os
resultados apresentados a seguir correspondem a media + desvio padrão e são
representativos de 3 experimentos independentes, realizados em duplicata.
Como pode ser verificado na Figura 8, o SAB apresentou reatividade
semelhante com os seis venenos (Bothropoides jararaca, Bothropoides neuwiedi,
Bothrops jararacussu, Bothrops atrox, Rhinocerophis alternatus e Rhinocerophis
cotiara). Embora na 1ª e na 2ª diluições, uma menor leitura de absorbância tenha
sido obtida frente ao veneno de B. jararacussu, essa diferença não se manteve nas
diluições subsequentes do antiveneno, e o título de anticorpos que reconhecem os
antígenos presentes no veneno dessa espécie foi igual ao dos demais (640.000).
Além disso, não houve diferença significativa na reatividade do SAB com os venenos
de B. atrox e de R. cotiara, que não fazem parte do pool imunização, quando
comparado aos venenos que fazem parte. Em todas as diluições testadas o SAB
não apresentou reatividade alguma com o BSA, utilizado como controle do teste.

Figura 8 - Titulação de anticorpos do SAB - placas de 96 poços foram
sensibilizadas com 100 µL dos venenos (10 µg/mL), incubadas com
diluições crescentes do SAB a partir de 1:10.000, a seguir com Antihorse conjugado com peroxidase (1:2000) e reveladas com OPD. Os
títulos foram expressos como a máxima diluição do soro capaz de
resultar em uma leitura de absorbância superior a 0.100 (490 nm).
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Assim, podemos dizer que o SAB reconheceu os venenos das seis espécies
com um mesmo títulos de anticorpos, sem variação significativa entre os venenos
das serpentes dos gêneros Bothrops, Bothropoides e Rhinocerophis, e nem entre
venenos incluídos ou não no pool de imunização, empregado para a obtenção do
antiveneno, indicando que a reatividade cruzada entre os seis venenos analisados é
considerável.

4.4. Perfis eletroforéticos dos venenos e reatividade com o SAB por Western
blotting

A seguir, foram caracterizados os perfis eletroforéticos dos venenos por SDSPAGE, em condições redutoras e não redutoras, e avaliada a reatividade de seus
antígenos com o SAB por Western blotting.
Sem a presença de agente redutor, os perfis eletroforéticos dos seis venenos
(Figura 9 A) apresentaram bandas variando entre 14 - 100 kDa, com um predomínio
de proteínas de massa molecular na faixa situada entre 20 e 66 kDa, além de
frações com massas moleculares mais baixas, em torno de 15 kDa, presentes nos
venenos de B. jararacussu (que apresentou o perfil mais diferenciado em relação
aos demais) e B. neuwiedi. Os venenos de R. cotiara, R. alternatus e B. atrox
apresentaram um maior conteúdo de componentes com massas moleculares mais
elevadas, compatíveis com SVMPs da classe P-III (45 - 60 kDa), além de bandas
situadas entre 20 e 30 kDa.
A figura 9 B mostra os perfis eletroforéticos dos venenos em condições
redutoras. De um modo geral, os perfis se mostraram relativamente semelhantes
aos obtidos sem a presença de agente redutor. As principais diferenças foram
observadas nos venenos de B. jararaca, B. neuwiedi e B. jararacussu, nos quais
houve um aumento no número de bandas e mudança na intensidade e distribuição
das mesmas. Por outro lado, nos venenos de B. atrox, R. alternatus e R. cotiara
foram percebidas poucas diferenças nos perfis com e sem redução. Nos seis
venenos várias bandas ficaram localizadas entre 20 e 30 kDa, e algumas de
pequena intensidade, com massas moleculares menores (~ 15 kDa), surgiram nos
venenos de B. atrox e B. jararaca. Da mesma forma como verificado nas análises
dos perfis cromatográficos, não foi observada uma correlação aparente entre a
filogenia das serpentes e os perfis eletroforéticos de seus venenos, uma vez que
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venenos de espécies pertencentes ao mesmo gênero (B. atrox e B. jararacussu)
apresentaram perfis bastante distintos e espécies de gêneros diferentes exibiram
perfis mais semelhantes (R. alternatus, R. cotiara e B. atrox). A despeito das
diferenças mencionadas anteriormente, os venenos do gênero Rhinocerophis
(R. cotiara e R. alternatus) mostraram os perfis mais semelhantes entre os venenos
analisados, com bandas majoritárias situadas entre 20 - 30 kDa e 40 - 60 kDa, tanto
na presença, quanto na ausência do agente redutor.
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Figura 9 - Perfis eletroforéticos dos venenos - 5 µg de cada um dos venenos foram
aplicados em géis SDS-PAGE (12,5 %), posteriormente corados com
Comassie blue. A) Condições não-redutoras, B) Condições redutoras. JAR B. jararaca, NEU - B. neuwiedi; JSU - B. jararacussu, ATX - B. atrox; ALT R. alternatus, COT - R. cotiara.

Para analisar o padrão de reconhecimento do SAB frente aos antígenos
presentes nos venenos das seis espécies foi realizada uma análise por Western
blotting (Figura 10 A e B). As proteínas presentes nos géis, preparados na presença
e na ausência de agente redutor, foram eletrotransferidas para membranas de
nitrocelulose, onde ocorreram as reações com o antiveneno.
Em condições não redutoras houve o reconhecimento de vários antígenos
presentes nos seis venenos, sobretudo os de maior massa molecular, situados entre
40 e 60 kDa, provavelmente SVMPs da classe P-III. O SAB também reconheceu,
embora com menor intensidade, componentes com massas moleculares entre 20 e
30 kDa, faixa onde estão situadas principalmente SVMPs da classe P-I e SVSPs.
Componentes de massa molecular mais baixa (menores que 20 kDa) não foram
reconhecidos pelo SAB em nenhum dos venenos. O SAB apresentou um
reconhecimento relativamente semelhante frente aos antígenos presentes nos
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venenos, independentemente da filogenia da serpente ou da presença/ausência dos
venenos no pool de imunização.
Por outro lado, na presença de agente redutor, o SAB reconheceu fracamente
alguns poucos antígenos dos venenos, principalmente os de maior massa molecular
presentes nos venenos de B. atrox, R. alternatus e R. cotiara. O pequeno
reconhecimento dos antígenos dos seis venenos nessas condições, possivelmente
está relacionado à perda da conformação de vários epitopos, devido à quebra das
pontes dissulfeto das proteínas pela ação do agente redutor.
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Figura 10 - Reatividade do SAB com os venenos por Western blotting - 5 µg dos
venenos foram aplicados em géis SDS-PAGE (12,5 %) e a seguir, as
proteínas dos géis foram eletrotransferidas para uma membrana de
nitrocelulose, incubadas com SAB 1:1000, depois com Anti-horse
marcado com peroxidase (1:000) e reveladas com 4-Cloro-1-Naftol. A)
Condições não-redutoras, B) Condições redutoras. JAR - B. jararaca,
NEU - B. neuwiedi, JSU - B. jararacussu, ATX - B. atrox, ALT R. alternatus, COT - R. cotiara.

4.5. Reatividade do SAB com as frações dos venenos obtidas por HPLC

A fim de caracterizar a reatividade do SAB com os componentes individuais
presentes nos seis venenos, sua reatividade foi avaliada frente às frações obtidas
por cromatografia de fase reversa. Comparativamente, a reatividade das frações
também foi analisada com o anticorpo monoclonal MAJar-3 (anti-Jararagina), que
reconhece o domínio tipo-disintegrina de SVPMs da classe P-III (Figura 11 A, B, C,
D, E e F).
De um modo geral, as maiores reatividades (90 - 100 %) foram obtidas com
as frações que tiveram um maior tempo de retenção na coluna (a partir de 160 min.),
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as quais correspondem principalmente às SVMPs de classe P-III. Frações com
tempo de retenção na faixa de 120 a 160 minutos apresentaram reatividade
intermediária com o SAB (40 - 70 %), sugerindo uma menor reatividade com essas
frações, representadas principalmente por SVMPs de classe P-I e SVSPs. Já os
componentes eluídos no início da cromatografia (antes de 100 min.), foram pouco
reconhecidos pelo antiveneno (≤ 40 %). Percebe-se ainda, que não houve uma
diferença aparente na reatividade do SAB com as frações dos venenos em função
dos gêneros das serpentes, sugerindo uma alta reatividade cruzada com os
antígenos de uma mesma família de proteínas presentes nos venenos das seis
espécies, independentemente de sua filogenia.
Além disso, o SAB não discriminou entre venenos incluídos no pool de
imunização (B. jararaca, B. neuwiedi, B. jararacussu e R. alternatus) e venenos que
não são empregados na produção do antiveneno (B. atrox e R. cotiara). Conforme
esperado, o anticorpo monoclonal MAJar-3 apresentou alta reatividade apenas com
as frações que continham SVMPs de classe P-III, em todos os venenos analisados.
Curiosamente, três frações eluídas entre 125 e 150 minutos na cromatografia do
veneno de R. cotiara, com tempos de retenção atípicos para SVMPs da classe P-III,
foram reconhecidas pelo MAJar-3, sugerindo que estas poderiam

conter

hemorraginas com características peculiares de hidrofobicidade.
Os resultados obtidos demonstraram que o SAB reage com várias das
frações presentes nos seis venenos, independentemente da filogenia da serpente ou
da presença/ausência do veneno no pool, sendo que as maiores reatividades foram
observadas com as frações correspondentes às SVMPs de classe P-III, que também
foram fortemente reativas com o anticorpo MAJar-3.
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Figura 11 - Reatividade das frações dos venenos com o SAB e com o anticorpo
monoclonal MAJar-3 - placas de 96 poços foram sensibilizadas com
100 µL de cada uma das frações dos venenos (1 µg/mL), incubadas
com SAB (1:1000) ou MAJar-3 (1:50), posteriormente incubadas com
anti-horse ou anti-mouse conjugados com peroxidase (1:1000) e
reveladas com OPD. A) - frações do veneno de R. alternatus, B) –
frações do veneno de R. cotiara; C) - frações do veneno de B. jararaca,
D) - frações do veneno de B. neuwiedi; E) - frações do veneno de
B. atrox, F) - frações do veneno de B. jararacussu.
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4.6. Soroneutralização das atividades letal e hemorrágica dos venenos de
Bothropoides jararaca e Bothrops atrox

A fim de avaliar a eficácia do SAB na neutralização de alguns dos principais
efeitos tóxicos de venenos incluídos ou não no pool de imunização, foram realizados
testes de neutralização das atividades letal e hemorrágica, induzidas pelos venenos
de B. jararaca, fornecido pelo IBu, e de B. atrox, obtido de serpentes coletadas na
FLONA-Tapajós (Figura 12).
A neutralização da letalidade induzida pelo veneno de B. atrox foi avaliada
comparativamente a de B. jararaca, com a utilização de 3 DL50, previamente
descritas na literatura, e volumes crescentes de SAB, conforme descrito em Material
e Métodos. Os resultados obtidos indicam que o SAB é capaz de neutralizar
completamente a letalidade induzida pelo veneno de B. atrox, entretanto, com
volumes maiores de antiveneno, do que os necessários para neutralizar 100 % da
ação letal do veneno de B. jararaca, que é o veneno botrópico de referência.
Quando utilizada 1X a dose estipulada pelo fabricante (1 mL de soro/5mg de
veneno) foi obtida aproximadamente 60 % de proteção nos animais desafiados com
3 DL50 (105 μg) do veneno de B. jararaca e 100 % de proteção foi alcançada quando
foi utilizado 2X o volume preconizado (2 mL/5 mg). No entanto, 100 % de proteção
nos animais desafiados com 3 DL50 (225 μg) do veneno de B. atrox só foi alcançada
quando utilizado 4X o volume de antiveneno inicialmente recomendado (4 mL/5 mg).
Por outro lado, com relação à eficácia do antiveneno na neutralização da
atividade hemorrágica, foi observado que o SAB neutralizou completamente a
hemorragia induzida por ambos os venenos com um mesmo volume de soro, ainda
que a dose requerida tenha sido superior ao volume recomendado para os 10 μg
dos venenos injetados nos animais. Quando foi utilizada 1X a quantidade
preconizada pelo fabricante, o SAB neutralizou quase 60 % da hemorragia induzida
pelo veneno de B. atrox contra 80 % de neutralização obtida frente ao veneno de
B. jararaca. Para a completa neutralização da hemorragia induzida por ambos os
venenos, foi necessário um volume 4X superior ao recomendado pelo fabricante.
Estes resultados sugerem que as diferenças observadas na neutralização da
letalidade podem ser apenas quantitativas, e que o SAB não discriminou entre
venenos presentes ou ausentes do pool de imunização.
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Figura 12 - Soroneutralização das atividades letal e hemorrágica dos venenos de B. jararaca
e B. atrox – os venenos foram pré-incubados com volumes crescentes de SAB
para os testes de neutralização,10 µg via i.d, de ambos os venenos para a
atividade hemorrágica e 3 DL50 via i.p para a letalidade (105 µg - B. jararaca e
225 µg - B. atrox). Camundongos foram injetados com as amostras previamente
incubadas, eutanasiados após 3 h, e a área hemorrágica foi mensurada na pele
do dorso. A sobrevida dos animais usados no teste de neutralização letalidade
foi acompanhada até 48 h. Os presentes dados são representativos de 3
experimentos independentes e correspondem ao % de neutralização obtido.
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5. DISCUSSÃO

Mudanças taxonômicas, às vezes podem resultar em dificuldades temporárias
de comunicação nas áreas médica e de pesquisa com venenos e envenenamentos
ofídicos; mas essas mudanças podem incluir mais informações sobre as relações de
parentesco entre os grupos e, portanto, podem ser importantes tanto para
toxinologistas quanto para os clínicos uma vez que, segundo a WHO (2010), um
correto entendimento da taxonomia de serpentes peçonhentas é importante para o
desenvolvimento de antivenenos mais efetivos e para o sucesso terapêutico em
casos de envenenamento.
A soroterapia específica é o único tratamento comprovadamente eficaz nos
casos de envenenamentos por serpentes, mas para que um antiveneno seja
eficiente na neutralização dos efeitos tóxicos do veneno contra o qual é empregado,
é necessário que ele contenha anticorpos dirigidos contra as principais toxinas
responsáveis pela ação sistêmica e local desse veneno (WARREL, 1995;
CARDOSO et al., 2009). Assim, a seleção dos venenos empregados nos pools de
imunização é considerada, por muitos, um ponto crítico na produção de antivenenos
(GUTIERREZ et al., 2007; WHO, 2010; GUTIERREZ et al., 2011).
Nos últimos anos, uma melhor caracterização dos venenos de serpentes tem
se tornado possível graças ao advento dos chamados estudos “ômicos” (CALVETE
et al., 2007; CALVETE, 2009; CALVETE, 2013). As análises transcriptômicas,
venômicas e antivenômicas fornecem, respectivamente, informações valiosas a
respeito do que é transcrito nas glândulas de venenos das serpentes num dado
momento, permitem conhecer a composição dos venenos e avaliar a reatividade
destes com antivenenos empregados no tratamento dos envenenamentos ofídicos
(CALVETE et al., 2007; revisado por CALVETE, 2010). No Brasil, várias espécies
importantes do ponto de vista da saúde pública, já foram objeto de estudo em
análises ômicas, entre as quais B. jararaca (CIDADE et al., 2006; ZELANIS et al.,
2011), B. jararacussu (CORREA-NETO et al., 2010; KASHIMA et al., 2004),
R. alternatus (OLHER et al., 2010; CARDOSO et al., 2010), B. pauloensis
(RODRIGUES et al., 2012), R. cotiara (TASHIMA et al., 2008) e B. atrox (NÚÑEZ et
al., 2009; CALVETE et al., 2011).
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No presente trabalho, nosso objetivo foi avaliar simultaneamente a
representação filogenética na composição dos venenos de seis espécies de
serpentes do complexo Bothrops, e a reatividade do antiveneno botrópico com
venenos incluídos ou não no pool de imunização, empregado em sua produção.
Para tanto, foram analisados venenos de duas espécies dos gêneros Bothrops
(B. jararacussu e B. atrox), Bothropoides (B. jararaca e B. neuwiedi) e Rhinocerophis
(R. alternatus e R. cotiara), segundo a classificação taxonômica proposta por
Fenwick et al. (2009). E o poder neutralizante do SAB foi avaliado frente aos
venenos de B. jararaca, que corresponde a 50 % do pool de antígenos botrópico, e
de B. atrox que não faz parte do pool.
De um modo geral, os perfis cromatográficos dos seis venenos se mostraram
compatíveis com os já descritos na literatura para essas espécies. Além disso, a
falta de correlação aparente entre a filogenia das serpentes e a composição de seus
venenos,

foi

demonstrada

por

uma

análise

de

agrupamento

hierárquico

(dendograma), no qual espécies de gêneros distintos ficaram agrupadas (R. cotiara B. atrox e R. alternatus - B. jararaca ) sugerindo uma maior similaridade entre os
perfis cromatográficos de seus venenos, e as de mesmo gênero ficaram mais
distanciadas, sem formar clusters. O perfil mais diferenciado do veneno de
B. jararacussu também foi confirmado por essa análise, dada a sua representação
mais distante e com menor similaridade em relação aos demais venenos, observada
no dendograma.
Assim,

os

perfis

dos

venenos

aqui

analisados

corroboram

dados

apresentados em estudos anteriores, nos quais foram realizadas análises
transcriptômicas, para identificação dos transcritos presentes na glândula de veneno
de algumas das seis espécies aqui analisadas, e análises proteômicas (LC-MS/MS e
eletroforese uni e bidimensional) para identificação dos componentes de seus
venenos (TASHIMA et al., 2008; OHLER et al., 2010; NÚÑEZ et al., 2009; ZELANIS
et al., 2011, RODRIGUES et al., 2012 e TASHIMA et al., 2012). As análises
proteômicas dos venenos de serpentes do complexo Bothrops já têm demonstrado
que podem existir variações importantes nos conteúdos de PLA 2, SVMPs e outras
toxinas entre as espécies desse grupo, embora um padrão geral de famílias de
toxinas possa ser mantido (TASHIMA et al., 2008; OLHER et al., 2010; CORREANETO et al., 2010).
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Os venenos botrópicos são ricos em uma variedade de SVMPs, que
contribuem para os sangramentos locais e sistêmicos durante os envenenamentos
(CARDOSO et al., 2010). Assim, o alto conteúdo de frações compatíveis com
SVMPs em quase todos os venenos analisados neste trabalho, pode ser associado
ao quadro hemorrágico, local e sistêmico, frequentemente observado nos
envenenamentos causados por essas espécies. Por outro lado, com relação às
PLA2, uma série de trabalhos (MOURA-DA-SILVA et al., 1990b, 1991a, 1991b) já
demonstrou

a

sua

distribuição

particularmente

abundante

no

veneno

de

B. jararacussu. Sabe-se que as PLA2 contribuem consideravelmente para os efeitos
miotóxicos do veneno dessa espécie, além de apresentar potente atividade próinflamatória (GUTIERREZ; LOMONTE, 1995).
Posteriormente, o perfil proteico dos venenos também foi caracterizado por
SDS-PAGE, em condições redutoras e não-redutoras. Os perfis eletroforéticos em
ambas as condições não apresentaram diferenças significativas nos seis venenos, e
foram compatíveis com o padrão descrito até agora para Bothrops spp., com bandas
localizadas principalmente nas faixas de massa molecular correspondentes às
SVMPs (40 - 60 kDa), SVSPs (20 - 40 kDa) e PLA2 (12 - 16 kDa) (MOURA-DASILVA et al., 1990a; revisado por KINI, 2006). Entre os componentes com massas
moleculares mais baixas foram percebidas algumas diferenças de número,
distribuição e intensidade das bandas, sobretudo em condições redutoras. Esses
componentes com massas moleculares entre 14 e 20 kDa, foram observados nos
venenos de B. jararacussu, B. neuwiedi, B. atrox e em menor quantidade, no veneno
de B. jararaca.
Estudos venômicos realizados por Tashima et al. (2008), utilizando venenos
de Rhinocerophis cotiara (B. cotiara) e Bothrops fonsecai mostraram diferenças
importantes na composição desses venenos, particularmente no conteúdo de PLA2 e
de SVMPs. Análises proteômicas do veneno de Rhinocerophis alternatus
(B. alternatus) realizadas por Ohler et al. (2010), revelaram que SVMPs de classe
P-III e SVSPs representavam 78 % das proteínas identificadas, e que o restante do
proteoma era formado por PLA2, LAOs, CTLs, inibidores de trombina e disintegrinas.
Análises combinadas do venoma e do transcriptoma de Bothropoides pauloensis
(antes Bothrops neuwiedi pauloensis) demonstraram que SVMPs (37 %), PLA2 (26 32 %) e BPPs (12 - 17 %) são as principais classes de toxinas presentes nos
transcritos da glândula e no proteoma do veneno dessa serpente (RODRIGUES et
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al., 2012). Já o venoma de B. jararacussu composto por PLA2, SVMPs, SVSPs,
LAOs, CRISPs e CTLs (CORREA-NETO et al., 2010) é compatível com o
transcriptoma descrito para essa espécie por Kashima et al. (2004). Com relação a
B. jararaca, diversos trabalhos (PAES-LEME et al., 2009; ZELANIS et al., 2011;
TASHIMA et al., 2012) têm demonstrado que o venoma dessa espécie é composto
pelas mesmas classes de toxinas acima descritas, com um predomínio de SVMPs
da classe P-III, embora as análises transcriptômicas tenham mostrado quantidades
semelhantes entre os transcritos de P-III e P-II nessa espécie (CIDADE et al. 2006).
Uma vez que os venenos de serpentes são misturas complexas de várias
enzimas e elementos tóxicos, alguns desses componentes podem ser amplamente
distribuídos entre a maioria, enquanto outros estão restritos a algumas espécies
(DIAS-DA-SILVA et al., 1989). No entanto, comparações de dados venômicos de
serpentes pertencentes ao complexo Bothrops apontam para similaridades nas
principais famílias de proteínas presentes em seus venenos, mesmo com algumas
variações entre os proteomas (OHLER et al., 2010). Paes-Leme et al. (2009)
consideram as variações intragêneros, nos proteomas de venenos de serpentes,
como sendo provavelmente impostas por forças evolutivas, e capazes de resultar
em patologias diferenciadas após os envenenamentos.
Assim, após a caracterização inicial dos venenos, partimos para as avaliações
da reatividade destes e de suas frações com o SAB, utilizando testes imunoquímicos
(ELISA e Western blotting). Os resultados obtidos demonstraram que os níveis de
anticorpos do antiveneno não diferem significativamente para venenos de serpentes
de gêneros diferentes, e nem em relação à presença ou ausência dos venenos no
pool de imunização; uma vez que foi obtido um mesmo título de anticorpos frente
aos venenos de B. jararaca, B. neuwiedi, B. atrox, B. jararacussu, R. cotiara e
R. alternatus, demonstrando uma considerável reatividade antigênica cruzada entre
os principais componentes dos venenos dessas espécies. Entretanto, outros estudos
têm demonstrado que o SAB pode reconhecer os venenos de diversas espécies do
complexo Bothrops com diferentes títulos de anticorpos, ressalvando a existência de
variados graus de reatividade antigênica cruzada entre os venenos de algumas
serpentes desse grupo (QUEIROZ et al., 2008; FURTADO et al., 2010).
De um modo geral, sem a presença de agente redutor, os antígenos
presentes nos venenos das seis espécies foram bem reconhecidos pelo SAB,
sobretudo os componentes de massa molecular mais elevada (40 a 60 kDa). Por
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outro lado, em condições redutoras, o SAB reconheceu poucos antígenos, indicando
que os anticorpos presentes neste antiveneno reconhecem principalmente epitopos
conformacionais. Queiroz et al. (2008) também analisaram a reatividade do SAB
com venenos de várias espécies de Bothrops, demonstrando que o antiveneno
botrópico

reconhecia

fortemente,

nos

diversos

venenos,

duas

faixas

de

componentes, uma em torno de 60 kDa e outra com cerca de 15 kDa; com alta
reatividade cruzada entre os venenos de B. Jararaca, B. moojeni e B. Jararacussu
(incluídos no pool) e reatividade intermediária com os venenos de B. neuwiedi,
R. alternatus (também presentes no pool) e B. atrox, que não faz do pool.
Provavelmente devido a diferenças metodológicas, em nosso trabalho, o SAB não
reconheceu os componentes de massa molecular mais baixa presentes nos venenos
analisados. Sabe-se que nos venenos de Bothrops, os componentes de baixa
massa molecular incluem principalmente disintegrinas, CLPs e BPPs. Esses
componentes menores, embora não sejam os mais abundantes nos venenos,
podem agir sinergicamente com os componentes majoritários, contribuindo para o
quadro dos envenenamentos.
As disintegrinas são capazes de inibir a agregação plaquetária, competindo
com o fibrinogênio plasmático pela ligação à integrina αII bβ3, presente na superfície
das plaquetas (MARCINKIEWICZ et al., 1996; CALVETE et al., 2005). As CLPs
podem

agir

como

anticoagulantes

(MORITA,

2005),

como

ativadores

de

protrombina, ou podem estar presentes na estrutura de SVMPs com domínios tipolectina que possuem atividade coagulante (SAJEVIC et al., 2011). Já os BPPs são
peptídeos que inibem a enzima conversora da angiotensina, potencializando os
efeitos hipotensores da bradicina. Eles formam uma classe de peptídeos vasoativos
que interferem com a pressão arterial durante os envenenamentos botrópicos.
Uma vez que as SVMPs de classe P-III desempenham um papel muito
importante na fisiopatologia dos envenenamentos botrópicos, a reatividade do SAB
também foi avaliada em relação às frações dos venenos, em comparação com a
reatividade destas com o anticorpo monoclonal MAJar-3, que reconhece o domínio
tipo-disintegrina dessa classe de toxinas (TANJONI et al., 2003). Os resultados do
ELISA demonstraram que nos seis venenos analisados, o SAB apresentou uma
maior reatividade frente às frações eluídas no final das cromatografias, as quais
também foram fortemente reativas com o anticorpo MAJar-3, mesmo nos venenos
que não fazem parte do pool de imunização ( B. atrox e R. cotiara); confirmando
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assim, que o SAB apresentava uma maior reatividade com essas toxinas,
independentemente da filogenia da serpente ou da presença/ausência do veneno no
pool de imunização. Frações correspondentes à SVSPs, SVMPs de classe P-I e
CTLs apresentaram reatividade intermediária com o SAB, mas as frações eluídas no
início das cromatografias e as correspondentes à PLA2 foram menos reativas com o
antiveneno, a exemplo do que foi observado por Western blotting.
A fração número 4 do veneno de B. jararacussu, majoritária nesse veneno e
compatível com PLA2 miotóxicas, apresentou uma baixa reatividade com o SAB, a
despeito da presença desse veneno no pool de imunização. Esse achado está de
acordo com os obtidos por Dia-da-Silva et al. (1989) que já demonstraram o caráter
pouco imunogênico dessa classe de toxinas. As miotoxinas agem sobre as
membranas do músculo esquelético podendo causar despolarização da membrana,
além de necrose das fibras musculares e mioglobinúria (WARD et al., 2002). Alguns
estudos já demonstraram a importância da substituição de resíduos (Asp 49 - Lys
49) em regiões altamente conservadas do sítio catalítico das PLA2, resultando na
diminuição da atividade catalítica e mudança em suas atividades tóxicas. O baixo
reconhecimento desses antígenos pelo SAB indica a necessidade de se avaliar
alterações moleculares que elevem a imunogenicidade dessas toxinas, no sentido
de se obter um soro mais eficaz contra seus efeitos.
Zamúner et al. (2004) demonstraram que o SAB, produzido pelo IVB, não foi
capaz de neutralizar completamente a atividade miotóxica induzida por venenos de 5
espécies do complexo Bothrops, inclusive B. jararacussu. Por outro lado, outros
estudos têm demonstrado que os efeitos do veneno bruto e de algumas toxinas
isoladas de B. jararacussu parecem ser melhor neutralizados pela associação do
SAB com um soro anticrotálico (Crotalus durissus terrificus) ou um anticrotoxina
(DOS-SANTOS et al., 1992; OSHIMA-FRANCO et al., 2001). Vital Brazil (1911) foi o
primeiro a relatar que a associação de soro antibotrópico e anticrotálico poderia ser
mais eficiente na neutralização dos efeitos do veneno de B. jararacussu.
Posteriormente, a reatividade antigênica cruzada entre PLA 2 dos venenos dessa
serpente e de serpentes do gênero Crotalus foi relatada por outros autores
(OSHIMA-FRANCO, 2001; BEGHINI et al., 2005). No entanto, Correa-Neto et al.
(2010) estudaram o imunoma de B. jararacussu e relataram que um soro anti
crotálico (Crotalus d. terrificus) mostrou uma fraca reatividade com as Lys 49
monoméricas do veneno dessa espécie; e sugeriram que a sua contribuição para o
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tratamento de envenenamentos causados por B. jararacussu seriam maiores contra
as ações procoagulante, necrosante e hemorrágica induzidas por LAOs, CTLs,
SVSPs, SVMPs e Asp 49. Assim, a aparente eficiência de antivenenos crotálicos no
reconhecimento e neutralização dos efeitos induzidos pelo veneno de B. jararacussu
parece ser algo que ainda necessita de melhor elucidação.
A existência de alta homologia entre as miotoxinas Lys 49 dos venenos de
diferentes gêneros da subfamília Crotalinae já tem sido relatada, e apontada como
sendo maior do que a existente entre as Asp 49 e Lys 49 de uma mesma espécie,
indicando que a divergência dos genes que codificam essas toxinas parece ter
ocorrido antes mesmo da separação de alguns gêneros (revisado por GUTIERREZ;
LOMONTE, 1995). Assim, a conservação de alguns epitopos entre as PLA2
presentes nos venenos de alguns gêneros de crotalíneos, poderia ser uma provável
explicação para a reatividade cruzada existente entre essas toxinas.
Nesse sentido, Moura-da-Silva et al. (1991b) já haviam demonstrado que um
antiveneno produzido em camundongos, contra uma miotoxina básica do veneno de
B. jararacussu, neutralizava completamente o efeito miotóxico induzido pelo veneno
bruto dessa serpente e reagia cruzadamente com miotoxinas presentes em venenos
de várias espécies de Bothrops (MOURA-DA-SILVA et al., 1990b, 1991a). Mais
recentemente, também foi relatado que um antissoro produzido contra a miotoxina
básica BthTx-I foi capaz de reconhecer regiões de pI muito básico (~ 10), com
baixas massas moleculares, pouco reconhecidas por um soro produzido contra o
veneno de B. jararacussu (CORREA-NETO, 2010). Esses e outros relatos da
literatura sugerem que um antiveneno específico para PLA 2 miotóxicas, poderia ser
mais efetivo na neutralização dos efeitos miotóxicos do veneno de B. jararacussu.
As questões concernentes à capacidade neutralizante e eficácia do
antiveneno botrópico têm sido levantadas ao longo das últimas décadas, e motivado
diversos grupos a estudar a reatividade do SAB frente aos venenos de várias
espécies do complexo Bothrops. Muniz et al. (2000) realizaram testes de
soroneutralização em camundongos e alguns ensaios in vitro, e demonstraram haver
diferença significativa no poder neutralizante do SAB, produzido pela FUNED, frente
aos venenos de B. jararaca, B. atrox, Bothriopsis taeniata e Bothrops brazili. Queiroz
et al. (2008) também mostraram variações na composição, em algumas atividades
tóxicas dos venenos de 19 espécies de Bothrops, e na reatividade destes com o
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SAB produzido pelo IBu, ressaltando que este antiveneno não foi capaz de
neutralizar as atividades tóxicas presentes em todos os venenos analisados.
No entanto, outros estudos também têm demonstrado a eficácia do SAB
produzido no Brasil, na neutralização dos venenos botrópicos em geral, através de
ensaios in vitro, utilizando modelos animais e também em estudos clínicos. Camey
et al. (2002) utilizaram ensaios in vitro e in vivo para analisar comparativamente
algumas das atividades farmacológicas, os perfis eletroforéticos e a reatividade de
cinco venenos individuais (presentes no pool de imunização) e de um pool de
venenos de B. atrox, B. leucurus e B. erythromelas, e encontraram diferenças
significativas nos perfis e nas atividades dos venenos. Porém, o SAB produzido pela
FUNED se mostrou efetivo na neutralização dos principais efeitos tóxicos dos
venenos individuais e do pool, analisados nesse estudo.
Cardoso et al. (1993) realizaram um estudo clínico randomizado, envolvendo
121 pacientes com envenenamento botrópico moderado a grave, causados
principalmente por B. jararaca, tratados com os SAB produzidos pelo IBu, FUNED
ou IVB e estes se mostraram igualmente eficientes na neutralização dos principais
sinais e sintomas dos envenenamentos. Jorge et al. (1995) também avaliaram a
eficiência do SAB no tratamento dos envenenamentos botrópicos, através de estudo
clínico comparativo duplo cego, e constataram não haver diferença significativa na
evolução clínica de pacientes tratados com volumes diferentes ( 2 ou 4 ampolas) de
SAB, uma vez que ambos os grupos apresentaram uma rápida evolução clínica,
sugerindo que as doses do antiveneno poderiam ser diminuídas sem prejuízo para a
eficácia do tratamento.
Partimos então para a última etapa deste trabalho, na qual avaliamos a
eficiência neutralizante do SAB frente às atividades letal e hemorrágica induzidas
pelos venenos de B. jararaca e de B. atrox, espécie predominante na região
amazônica. O veneno de B. atrox utilizado nesses testes foi obtido de serpentes
coletadas da natureza, e apresentou perfis cromatográficos e eletroforéticos
semelhantes aos do veneno da espécie mantida em cativeiro (biotério do IBu)
(dados não mostrados). Os resultados obtidos demonstraram que o SAB neutralizou
completamente a letalidade induzida pelos venenos de B. jararaca e B. atrox, porém
um volume maior de antiveneno foi necessário para neutralizar 100 % do efeito letal
induzido pelo veneno da serpente amazônica. Por outro lado, nos testes de
neutralização da atividade hemorrágica, o SAB neutralizou completamente o efeito
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hemorrágico, de ambos os venenos, com um mesmo volume de soro. Isto sugere
que as diferenças observadas em relação à neutralização da letalidade podem estar
relacionadas aos valores diferenciados das DL50 que foram utilizadas, uma vez que
para os testes de neutralização da atividade hemorrágica foram empregadas
quantidades iguais dos venenos de B. jararaca e B. atrox.
A análise conjunta dos resultados demonstrou que o SAB reconhece e
neutraliza eficientemente as SVMPs de classe P-III. Essas toxinas são os
componentes predominantes, os mais antigênicos nos venenos de serpentes do
complexo Bothrops (MANDELBAUM; ASSAKURA, 1988) e têm participação
importante na patologia dos envenenamentos botrópicos. Agem principalmente
como fatores hemorrágicos, exercendo seus efeitos por meio da degradação de
componentes da membrana basal endotelial e ação em proteínas da coagulação
(GUTIÉRREZ et al., 2005; revisado por ESCALANTE et al., 2011), podendo também
agir como inibidores da agregação plaquetária e na liberação de citocinas (LAING;
MOURA-DA-SILVA, 2005; MOURA-DA-SILVA et al., 2009). Recentemente foi
relatado que as SVMPs constituem 72 % do proteoma dos venenos de serpentes
B. atrox da região de Santarém (PA), e que as de classe P-III representam a maior
proporção dessas toxinas (64 %) (Calvete et al., 2011), o que poderia então explicar
a eficácia do SAB em testes de neutralização do veneno dessa serpente, ainda que
este não faça parte no pool de imunização.
No presente trabalho, a doses requeridas para a neutralização da letalidade
induzida pelo veneno de B. atrox foram superiores às necessárias para neutralizar o
efeito do veneno de B. jararaca. No entanto, essas diferenças parecem ser apenas
quantitativas, pois com um volume maior de antiveneno, o SAB neutralizou
completamente o efeito letal induzido pelo veneno da serpente amazônica. Calvete
et al. (2011) utilizaram abordagens ômicas para analisar o proteoma e a reatividade
dos venenos de populações de B. atrox da Colômbia, Venezuela e do Brasil. Estes
autores demonstraram que o SAB produzido pelo IBu foi capaz de imunodepletar os
principais antígenos presentes no veneno pedomórfico, rico em SVMPs da classe
P-III, de serpentes B. atrox da região de Santarém, sugerindo que o SAB poderia ser
efetivo no tratamento dos envenenamentos causados por essa espécie na região.
Além disso, a eficácia dos soros antivenenos produzidos pelo IBu, no tratamento dos
envenenamentos causados por B. atrox no estado do Pará, já foi relatada por Pardal
et al. (2004), em um estudo clínico envolvendo 74 pacientes com manifestações
72

locais e sistêmicas, decorrentes de envenenamento causados por serpentes dos
gêneros Bothrops (B. atrox, em sua grande maioria) e Lachesis, tratados com o
SABL (Soro Antibotrópico-Laquético) comercial e com um antiveneno específico
para B. atrox. Neste trabalho foi demonstrado que ambos os antivenenos foram
igualmente

eficazes na

reversão

dos sinais

clínicos

e

laboratoriais

dos

envenenamentos botrópicos.
Desse modo, seguindo a classificação taxonômica proposta por Fenwick et al.
(2009), os venenos de serpentes dos gêneros Bothrops, Bothropoides e
Rhinocerophis não refletiram a filogenia das espécies selecionadas para este
estudo. A reatividade com o antiveneno não variou significativamente entre os seis
venenos analisados, embora tenha variado bastante em função de componentes
específicos, independentemente da filogenia da serpente ou da presença dos
venenos no pool de imunização. Estes resultados sugerem que um antiveneno
botrópico de maior espectro e eficiência poderia ser alcançado, se além da filogenia
das serpentes, fosse também considerada a reatividade do SAB com as diferentes
classes de toxinas presentes nos venenos. Além disso, os resultados obtidos neste
trabalho podem fornecer subsídios para novos estudos, que abordem as questões
aqui suscitadas com o uso de outras metodologias como a antivenômica; ou ainda,
por técnicas de manipulação genética das toxinas pouco imunogênicas, visando à
produção de um antiveneno com maior cobertura para classes individuais de
toxinas, além da cobertura filogeográfica das serpentes.
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6. CONCLUSÕES

Portanto, concluímos que:


Não houve correlação aparente entre a filogenia das serpentes e a

composição de seus venenos;


O SAB não discriminou entre venenos de serpentes de gêneros

diferentes, reconhecendo vários antígenos desses venenos, principalmente SVMPs
da classe P-III;


O SAB não discriminou entre venenos presentes ou ausentes do pool

de imunização, neutralizando completamente as atividades letal e hemorrágica do
veneno de B. atrox, que não faz parte do pool.
Assim, foi demonstrada a importância da reatividade do SAB com as diversas
classes de toxinas, independentemente da filogenia da serpente ou mesmo da
presença de seu veneno no pool de imunização.
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