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RESUMO

Oliveira, Sâmella Silva de. Atividades biológicas do veneno de serpentes
Bothrops atrox capturadas na Floresta Nacional do Tapajós, Oeste do Pará.
2014. 83 f. Dissertação (Toxinologia). Instituto Butantan, São Paulo, 2014.
A serpente Bothrops atrox (Ba) é responsável pela maioria dos acidentes ofídicos na
região amazônica brasileira e seu veneno induz uma variedade de efeitos locais e
sistêmicos. No entanto, este veneno não está incluído no pool de imunização
utilizado para a produção do antiveneno botrópico. Sabe-se também que a
composição e as atividades biológicas dos venenos de uma mesma espécie de
serpente podem apresentar variações ontogenética, sexual ou geográfica. Neste
trabalho caracterizamos o perfil eletroforético e as atividades coagulante,
fosfolipásica,
fibrino(geno)lítica,
agregante
plaquetária,
desfibrinogenante,
edematogênica e hemorrágica do veneno de serpentes Ba. Avaliamos ainda a
migração celular induzida por este veneno e verificamos a capacidade neutralizante
do antiveneno botrópico sobre as atividades coagulante e desfibrinogenante. Para
tanto, utilizamos o veneno bruto liofilizado de serpentes Ba (n=6), adultas, machos
(3) e fêmeas (3) capturadas na Floresta Nacional do Tapajós (FLONA), região de
Santarém (Belterra), Pará. O veneno de B. jararaca (Bj) adulta do Instituto Butantan
foi utilizado para comparar os resultados obtidos nos ensaios in vitro. Os venenos de
Ba e Bj apresentaram diferenças no número e intensidade das bandas proteicas em
condições redutoras e não redutoras. Os valores da dose mínima coagulante dos
venenos de Ba e Bj, respectivamente, sobre o plasma (10,87 ± 0,42 e 35,89 ± 0,22
µg/mL) e fibrinogênio bovino (17,68 ± 1,67 e 68,25 ± 0,64 µg/mL) indicam que o
veneno de Ba é mais coagulante. Em relação à ativação dos fatores procoagulantes
pelo veneno de Ba, verificamos atividade mais elevada sobre o fator II (636,71 ±
25,76 µmol p-nitroanilina/min/mg de veneno) em comparação à do fator X (182,15 ±
4,87 µmol p-nitroanilina/min/mg de veneno). Os venenos de Ba e Bj foram capazes
de hidrolisar fosfolipídios e de degradar fibrina diretamente e de forma dosedependente, entretanto com intensidades diferentes. Ambos os venenos induziram
uma rápida degradação da cadeia Aα do fibrinogênio humano e nenhuma
degradação da cadeia γ; porém o veneno de Bj hidrolisou a cadeia Bβ mais
lentamente que o de Ba. Ao contrário do que verificamos com o veneno de Bj, o
veneno de Ba não induziu agregação plaquetária. Observamos ainda que o veneno
de Ba apresentou atividades desfibrinogenante, edematogênica e hemorrágica,
sendo capaz de induzir migração celular. Interessantemente, o antiveneno botrópico
neutralizou as atividades coagulante e desfibrinogenante do veneno de Ba. Nossos
dados indicam variabilidade entre as atividades biológicas dos venenos de Ba da
FLONA e de Bj do Instituto Butantan, assim como com as de Ba de outras origens
geográficas. Essa variabilidade pode repercutir na gravidade das manifestações
clínicas observadas nas vítimas de acidentes ofídicos e na necessidade ou não de
antivenenos mais efetivos.
Palavras-chave: Bothrops atrox, variabilidade em venenos, antiveneno botrópico,
hemostasia e inflamação.

ABSTRACT

Oliveira, Sâmella Silva de. Biological activities of Bothrops atrox snake venom
captured at Floresta Nacional do Tapajós, Western Pará. 2014. 83 p. Master
Thesis (Toxinology). Instituto Butantan, São Paulo, 2014.
Bothrops atrox (Ba) snake is responsible for most of the snakebites in Brazilian
Amazon region and its venom induces a variety of local and systemic effects.
However, this venom is not included in the pool of immunization used to produce
Bothrops antivenom. It is known that the composition of snake venoms and their
biological activities can vary not only among species but also within the same
species. This variation can be influenced by snake ontogenetic stage, sex or
geographical origin. In this work we characterize the electrophoretic profile and
coagulant,
phospholipase,
fibrino(geno)lytic,
platelet
aggregation,
desfibrinogenanting, edematogenic and hemorrhagic activities of Ba venom. We also
evaluated the cellular migration induced by this venom and verified the capability of
Bothrops antivenom to neutralize the coagulant and desfibrinogenanting activities.
Thus, we used the lyophilized crude venom from adult, males (3) and females (3) Ba
snakes (n=6), captured at Floresta Nacional do Tapajós (FLONA), Santarém region
(Belterra), Pará. Adult B. jararaca (Bj) venom from Instituto Butantan was used in
order to compare the results obtained in vitro assays. The Ba and Bj venoms showed
differences in the number and intensity of protein bands under reducing or nonreducing conditions. The values of minimum coagulant dose of Ba and Bj venoms,
respectively, on bovine plasma (10.87 ± 0.42 and 35.89 ± 0.22 µg/mL) and fibrinogen
(17.68 ± 1.67 and 68.25 ± 0.64 µg/mL) indicated that Ba venom was more coagulant.
In relation to the activation of procoagulant factors by Ba venom, we found higher
activity on factor II (636.71 ± 25.76 µmol p-nitroaniline/min/mg venom) in comparison
to factor X (182.15 ± 4.87 µmol p-nitroaniline/min/mg venom). Ba and Bj venoms
were able to hydrolyze phospholipids and directly degrade fibrin on dose-dependent,
but with different intensities. Both venoms induced a quick degradation of human
fibrinogen Aα chain, a slow hydrolysis of the Bβ chain and no degradation of the γ
chain, but the Bj venom hydrolyzed the Bβ chain more slowly than Ba venom. Unlike
the verified Bj venom, the Ba venom did not induce platelet aggregation. We also
observed that Ba venom showed desfibrinogenanting, edematogenic and
hemorrhagic activities and induced cellular migration. Interestingly, Bothrops
antivenom neutralized the coagulant and desfibrinogenanting activities of Ba venom.
Our data indicate variability between the biological activities of Ba venom from
FLONA and Bj venom from Instituto Butantan, as well as those of Ba from other
geographical origins. This variability may influence on the severity of clinical
manifestations observed on victims of snake bites and the necessity or not of more
effective antivenoms.

Keywords: Bothrops atrox, variability in venoms, Bothrops antivenom, hemostasis
and inflammation.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Serpentes Peçonhentas no Brasil

As serpentes encontram-se distribuídas por quase todo o mundo, com
exceção das calotas polares, ocupando, principalmente, as regiões de clima
temperado e tropical. No mundo, há aproximadamente 2900 espécies reunidas em
465 gêneros e 20 famílias. No Brasil, podem ser encontradas 321 espécies
classificadas dentro de 75 gêneros e 09 famílias (FRANCO, 2009), sendo que
somente na Amazônia brasileira verificam-se 149 espécies registradas (ÁVILAPIRES et al., 2007).
As serpentes peçonhentas no Brasil são representadas pelas famílias
Elapidae e Viperidae. A família Elapidae, representada pelos gêneros Micrurus e
Leptomicrurus, é constituída por serpentes com dentição do tipo proteróglifa
(MELGAREJO, 2009). Devido às limitações anatômicas e funcionais observadas nos
elapídeos, e também a pouca agressividade, os acidentes ofídicos envolvendo
essas serpentes são de baixa incidência, em torno de 1%, segundo dados do
Ministério da Saúde (OLIVEIRA et al., 2009). A família Viperidae, representada pelos
gêneros Bothrops, Bothriopsis, Bothrocophias, Lachesis e Crotalus, é formada por
serpentes com dentição do tipo solenóglifa, sendo responsável pela ocorrência da
maioria dos acidentes ofídicos (MELGAREJO, 2009).
O gênero Bothrops abrange aproximadamente 24 espécies (MELGAREJO,
2009), todavia, recentemente sua filogenia teve algumas revisões taxonômicas,
mostrando que é um assunto que não está completamente definido (FENWICK et
al., 2009; CARRASCO et al., 2012). As espécies desse gênero apresentam uma
diversidade de características morfológicas e ecológicas, ocupando os mais variados
ambientes, desde florestas úmidas a regiões semi-áridas (MELGAREJO, 2009).
Dentre as espécies de maior relevância para a saúde pública destacam-se Bothrops
alternatus (urutu-cruzeiro, cruzeira), B. erythromelas (jararaca-da-seca), B. jararaca
(jararaca, jararaca preguiçosa), B. jararacussu (jararacuçu), B. leucurus (jararaca), B.
moojeni (caiçaca), B. neuwiedi (jararaca-pintada, jararaca-de-rabo-branco) e B. atrox
(jararaca, jararaca-do-norte) (MELGAREJO, 2009).
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A serpente Bothrops atrox encontra-se distribuída por grande parte da
América do Sul, exceto no Paraguai, Uruguai e Argentina (CAMPBELL; LAMAR,
2004). Na Amazônia brasileira é o viperídeo mais frequente (MELGAREJO, 2009),
sendo o principal causador dos acidentes ofídicos (figura 1) (PARDAL et al., 1997).
Trata-se de uma espécie generalista, ágil e ativa, de colorido muito variável,
podendo ultrapassar 1,5 m (MELGAREJO, 2009). Essa serpente apresenta atividade
predominantemente noturna, podendo ser encontrada na floresta, tanto na região de
várzea, em beira de rios e igarapés quanto em terra firme, inclusive próximo às
casas (MARTINS et al., 1995; OLIVEIRA; MARTINS, 2001).

Figura 1 - Serpente Bothrops atrox adulta e sua distribuição geográfica no Brasil. Fonte:
adaptado de Turci e cols. (2009) e Brasil (2001), respectivamente.
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1.2. Os Acidentes Ofídicos

Os acidentes causados por serpentes constituem um importante problema de
saúde pública por sua frequência e gravidade, uma vez que podem ocasionar
amputações e levar ao óbito. Ocorrem predominantemente em áreas rurais de
países tropicais e subtropicais da África, Ásia, Oceania e América Latina,
constituindo-se em frequente agravo à saúde dos trabalhadores dessas regiões
(GUTIÉRREZ et al., 2007; WHO, 2013a).
Atualmente, os acidentes ofídicos são reconhecidos pela Organização
Mundial de Saúde como parte do grupo de Doenças Tropicais Negligenciadas
(WHO, 2013b), sendo registrados anualmente pelo menos cerca de 420.000
envenenamentos,

com

estimativa

de

20.000

mortes

em

todo

o

mundo

(KASTURIRATNE et al., 2008). Além disso, os acidentes ofídicos, como parte dos
acidentes por animais peçonhentos, estão incluídos na lista nacional de doenças de
notificação compulsória, tendo características relacionadas às circunstâncias do
acidente e tratamento registradas por profissionais de saúde com o objetivo de
orientar a prevenção e controle desse agravo no país (BRASIL, 2001).
No período de 2007 a 2012 foram notificados no Brasil cerca de 175.000
acidentes provocados por serpentes, o que representa uma média de 25.000
acidentes por ano, tendo sido registrados 767 óbitos, com uma letalidade de 0,4 %
nos casos tratados, ou seja, 100 pessoas/ano. Os grupos mais vulneráveis foram
adultos jovens do sexo masculino entre 20 e 39 anos. A área rural foi a principal
zona de ocorrência. No caso de acidentes por serpentes peçonhentas, o gênero
Bothrops foi responsável por 86 % dos envenenamentos, sendo, portanto, o principal
responsável pelos acidentes ofídicos (SINAN, 2013).
Estudos clínico-epidemiológicos realizados na região Norte do Brasil mostram
que a maioria dos acidentes ofídicos notificados caracteriza-se por acometer
trabalhadores rurais do sexo masculino, sendo causados principalmente por
serpentes B. atrox (BORGES et al., 1999; NASCIMENTO, 2000; MORENO et al.,
2005; WALDEZ; VOGT, 2009; LIMA et al., 2009). De cerca de 50.000 acidentes
ofídicos registrados na região (2007-2012), o estado do Pará foi responsável por
aproximadamente 56% destes acidentes, com uma letalidade de 0,4 % nos casos
tratados. Dos municípios do Pará, Santarém coloca-se em primeiro lugar no número
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de notificações por acidentes causados por serpentes peçonhentas, com uma média
de 190 acidentes por ano e letalidade de 1 % (casos tratados) (SINAN, 2013). O
vasto território e as dificuldades de acesso da população aos serviços de saúde,
uma vez que o principal meio de transporte é o fluvial, acabam levando a um
problema de subnotificação dos acidentes causados por serpentes. Além disso,
podem interferir no tempo decorrido entre o acidente e o início da soroterapia, que
ocorre em média seis horas após o acidente, o que influencia na morbimortalidade
desse agravo (BORGES et al., 1999; NASCIMENTO, 2000; MORENO et al., 2005).
Sabe-se que os venenos de serpentes contêm uma complexa mistura de
componentes

que

induzem

uma

série

de

manifestações

clínicas

nos

envenenamentos humanos. Os venenos das serpentes do gênero Bothrops
caracterizam-se principalmente por três atividades fisiopatológicas: inflamatória
aguda, sobre coagulação e plaquetas, e hemorrágica (FRANÇA; MÁLAQUE, 2009).
O acidente botrópico caracteriza-se por manifestações clínicas locais e
sistêmicas. As manifestações locais incluem edema, equimose e dor, podendo surgir
bolhas com conteúdo seroso, hemorrágico ou necrótico. Nas manifestações
sistêmicas são observadas gengivorragia, hematúria microscópica, púrpuras e
sangramentos em feridas recentes nos casos leves e moderados, e hemorragias
intensas e em regiões vitais, choque e insuficiência renal nos casos graves
(FRANÇA; MÁLAQUE, 2009).
A utilização de antivenenos específicos constitui o principal tratamento dos
envenenamentos ofídicos. Contudo, o uso de antivenenos tem se mostrado mais
efetivo na neutralização da ação sistêmica induzida pelo veneno, enquanto a
neutralização dos efeitos locais tem se mostrado parcial. Isso se deve à rápida
instalação dos efeitos locais nos acidentes ofídicos, anterior à administração do
antiveneno, e não à ausência de anticorpos no antiveneno contra toxinas que
induzem efeitos locais (GUTIÉRREZ et al., 2007).
No Brasil, o antiveneno botrópico é produzido a partir da imunização de
cavalos com a mistura dos seguintes antígenos: Bothrops jararaca (50%), B.
jararacussu (12,5%), B. alternatus (12,5%), B. moojeni (12,5%) e B. neuwiedi
(12,5%) (CARDOSO et al., 2009). Assim, venenos de serpentes de importância
médica nas regiões Norte e Nordeste, B. atrox e B. erythromelas, respectivamente,
não estão incluídos na produção do antiveneno botrópico.
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Sabe-se também que serpentes do gênero Bothrops e Lachesis podem
ocasionar envenenamentos com manifestações clínicas semelhantes caracterizadas
por efeitos locais, coagulopatia de consumo e distúrbios hemostáticos, o que pode
dificultar o diagnóstico clínico do tipo de acidente ofídico e, consequentemente, a
escolha do antiveneno adequado (PARDAL et al., 2004). Assim, na Amazônia
brasileira, onde coabitam serpentes do gênero Bothrops e Lachesis e a maioria dos
acidentes ofídicos é diagnosticada baseando-se nas manifestações clínicas, o
diagnóstico diferencial não é possível na maioria dos casos, fazendo-se, portanto,
necessária

a

administração

do

antiveneno

botrópico-laquético

(MÁLAQUE;

FRANÇA, 2003).

1.3. Ação Sistêmica e Local induzida pelo Veneno de Bothrops atrox

Em vítimas de envenenamentos por serpentes B. atrox podem ser
observados distúrbios na coagulação sanguínea, tais como hipofibrinogenemia,
ativação secundária do sistema fibrinolítico e geração de trombina intravascular, e
efeitos locais, dentre os quais aparecem edema, dor e equimose, causados pela
ação do veneno (PARDAL et al., 2004).
O aparecimento de distúrbios hemostáticos nos acidentes ofídicos envolvendo
humanos é induzido por uma grande variedade de proteínas e peptídeos presentes
nos

venenos

de

serpentes,

tais

como

nucleotidases,

fosfolipases

A 2,

metaloproteinases, serinoproteinases, disintegrinas e lectinas tipo-C (BRAUD et al.,
2000).
De acordo com as atividades que exercem sobre o sistema hemostático, os
componentes

dos

venenos

podem

ser

classificados

em:

coagulantes

e

anticoagulantes, quando atuam na coagulação; agregantes e antiagregantes
plaquetários, que agem sobre as plaquetas; e fatores hemorrágicos (hemorraginas),
quando causam lesão vascular (SANO-MARTINS; SANTORO, 2009).
Os venenos com ação coagulante geralmente causam incoagulabilidade
sanguínea, resultante do consumo de fibrinogênio e alguns fatores de coagulação. A
associação da ação coagulante do veneno com sua atividade sobre as plaquetas e
vasos sanguíneos torna o quadro clínico das vítimas de acidente ofídico
preocupante, uma vez que pode levar a complicações. Em geral, os venenos de
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serpentes do gênero Bothrops clivam fibrinogênio e ativam protrombina (fator II),
fator X (figura 2) e plaquetas (KAMIGUTI; CARDOSO, 1989).
O veneno de B. atrox possui componentes com atividade trombina-símile, que
hidrolisam diretamente o fibrinogênio em fibrina, e procoagulante, que ativam os
fatores II e X, levando à formação de trombina endógena (figura 2) (BLOMBACK,
1958; NAHAS et al., 1964; HOFMANN; BON, 1987ab; PETRETSKI et al., 2000a). A
enzima trombina-símile do veneno de B. atrox, denominada batroxobina, libera
apenas fibrinopeptídeo A da molécula de fibrinogênio, enquanto a trombina libera os
fibrinopeptídeos A e B (STOCKER; BARLOW, 1976).

Via

Via

Figura 2 - Ação do veneno de serpentes Bothrops em modelo de cascata de coagulação.
Destacados em amarelo estão os fatores de coagulação que são ativados pela maioria
dos venenos de serpentes do gênero Bothrops. Além desses fatores, o veneno de
2+
serpentes Bothrops atrox é capaz de ativar os fatores que estão em círculo. Ca , íons
cálcio; PK, pré-calicreína; HMWK, cininogênio de alto peso molecular; PL, superfície
fosfolipídica. Fonte: adaptado de Davie e cols. (1991).
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Foram isolados do veneno de B. atrox componentes que induzem ou inibem a
agregação plaquetária, como a trombocitina, uma serinoproteinase sem atividade
trombina-símile,

que causa

agregação plaquetária

e

liberação

de

alguns

constituintes das plaquetas, aumenta a atividade procoagulante do fator VIII, cliva
protrombina e ativa os fatores XIII (NIEWIAROWSKI et al.,1979) e V da coagulação
(ROSING et al., 2001) (figura 2), e a batroxostatina, um peptídeo que causa inibição
da agregação plaquetária (RUCINSKI et al., 1990).
Fatores hemorrágicos também foram observados no veneno de B. atrox, tais
como uma hemorragina pertencente à classe PIII das metaloproteinases, que causa
hemorragia e induz edema resultante de uma ação não-enzimática no aumento da
permeabilidade vascular (PETRETSKI et al., 2000b), e a batroxase, uma
metaloproteinase da classe PI, que apresenta atividade fibrino(geno)lítica e induz
fraca hemorragia através da digestão de componentes da matriz extracelular como
laminina, colágeno tipo IV e fibronectina (CINTRA et al., 2012). Outros exemplos de
metaloproteinases que induzem hemorragia local encontradas no veneno de B. atrox
são a Batx-I, uma metaloproteinase da classe PI, que apresenta fraca atividade
hemorrágica e leve mionecrose (PATIÑO et al., 2010) e uma metaloproteinase da
classe PI descrita por Petretski e cols. (2001) que induz fraca hemorragia.
Os efeitos locais induzidos pelos venenos de serpentes, tais como edema,
mionecrose e hemorragia, estão relacionados à ação de fatores edematizantes
(LOMONTE;

GUTIÉRREZ,

1989),

fosfolipases

A2

miotóxicas

(LOMONTE;

GUTIÉRREZ, 2011) e metaloproteinases (BJARNASON; FOX, 1994). A ocorrência
de infecção local, necrose e síndrome compartimental pode agravar o efeito local
induzido pelo veneno (FRANÇA; MÁLAQUE, 2009).
Fosfolipases A2 com ação edematogênica e mionecrosante foram isoladas do
veneno de B. atrox. Duas fosfolipases A2, BaPLA2I e BaPLA2III, encontradas no
veneno de B. atrox mostraram-se capazes de induzir edema e mionecrose
(KANASHIRO et al., 2002). Além dessas, uma miotoxina I isolada deste veneno
também induziu edema e mionecrose (NÚÑEZ et al., 2004).
Estudos mostram que a injeção subcutânea de veneno de B. atrox em
camundongos induz extravazamento de plasma (MOREIRA et al., 2012), migração
de leucócitos (SOUZA et al., 2012), dano na parede vascular e necrose local do
tecido

muscular

(BARROS

et

al.,

1998).

A

mionecrose

observada

nos
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envenenamentos ofídicos deve-se à ação direta de miotoxinas presentes nos
venenos de serpentes sobre as células musculares e à isquemia resultante de
sangramentos e compressão tissular (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 2009).

1.4. Variabilidade na Composição e Atividades Biológicas dos Venenos de
Serpentes

A composição bioquímica e atividades biológicas dos venenos de serpentes
podem variar não somente entre famílias, gêneros, espécies e subespécies
diferentes, mas também dentro de uma única espécie (CHIPPAUX et al., 1991),
podendo esta variação ser influenciada pelo estágio ontogenético (LÓPEZ-LOZANO
et al., 2002, ANTUNES et al., 2010), sexo (MENEZES et al., 2006) ou origem
geográfica (SALAZAR et al., 2007, GIRÓN et al., 2008) das serpentes. Estudos
sugerem que fatores ambientais como o tipo de alimentação influenciam na
composição do veneno de serpentes (DALTRY et al., 1996). No entanto, alguns
autores acreditam que fatores genéticos parecem ser mais determinantes na
composição do veneno que fatores ambientais (GREGORY-DWYER et al., 1986).
Vários estudos realizados com venenos de serpentes do gênero Bothrops
mostram a existência de variação na composição do veneno e atividades biológicas
(MEIER; FREYVOGEL, 1980; QUEIROZ et al., 2008). Uma importante variabilidade
ontogenética foi demonstrada no veneno de B. atrox. Os venenos de serpentes
recém-nascidas e juvenis de B. atrox e B. asper da Colômbia apresentaram
atividades letal, hemorrágica, edematogênica e coagulante maiores que os venenos
de serpentes adultas (SALDARRIAGA et al., 2003). O veneno de espécies de B.
atrox juvenis capturadas na região de Manaus, no estado do Amazonas, apresentou
atividade coagulante maior do que o veneno de serpentes adultas (LOPÉZ-LOZANO
et al., 2002), mostrando assim variação ontogenética já observada em outros
Bothrops (FURTADO et al., 1991).
Em estudos realizados com o veneno de serpentes B. atrox de diferentes
origens geográficas também têm sido observadas variações em sua composição e
atividades biológicas. Venenos de B. atrox obtidos de serpentes adultas de
diferentes localizações geográficas na Venezuela demonstraram várias diferenças
na massa molecular e atividades procoagulante e fibrinolítica do veneno (SALAZAR
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et al., 2007). Da mesma forma, os venenos de B. atrox dos estados do Amazonas e
Maranhão apresentaram variabilidade em relação ao perfil eletroforético do veneno
(FURTADO et al., 2010).
A variabilidade na composição bioquímica e atividades biológicas dos
venenos pode repercutir na gravidade das manifestações clínicas observadas nos
acidentes ofídicos. Sabe-se que os acidentes ofídicos na Amazônia brasileira são
causados principalmente por serpentes B. atrox. Na região de Santarém, estado do
Pará, observa-se anualmente um elevado número de acidentes ofídicos e uma
letalidade acima da média nacional. Verifica-se ainda que na composição do
antiveneno botrópico atual não está incluso o veneno de serpentes B. atrox em sua
produção. Desse modo, torna-se importante o estudo das atividades biológicas do
veneno de B. atrox de diferentes áreas geográficas para verificar a existência de
variabilidade, o que poderá contribuir para a produção de antivenenos mais eficazes
nos envenenamentos envolvendo humanos.
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2. OBJETIVOS

2.1. Geral

Caracterizar as principais atividades biológicas do veneno de serpentes
Bothrops atrox capturadas na Floresta Nacional do Tapajós, estado do Pará, e
verificar a neutralização pelo antiveneno botrópico.

2.2. Específicos
 Analisar o perfil eletroforético do veneno de serpentes B. atrox;
 Caracterizar as atividades coagulante, desfibrinogenante, fosfolipásica,
fibrino(geno)lítica, agregante plaquetária, edematogênica e hemorrágica do veneno
de serpentes B. atrox;
 Avaliar a migração celular induzida pelo veneno de serpentes B. atrox;
 Verificar a eficácia do antiveneno botrópico sobre as atividades coagulante
e desfibrinogenante do veneno de serpentes B. atrox.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Material

3.1.1. Venenos e Antiveneno

Foi utilizado neste estudo o veneno bruto liofilizado obtido de serpentes
Bothrops atrox (n=6), adultas, machos (3) e fêmeas (3), capturadas na Floresta
Nacional do Tapajós (FLONA) (figura 3), uma unidade de conservação situada na
região de Santarém (Belterra), estado do Pará, sob a licença SISBio 32098-4. As
serpentes foram mantidas no biotério do Laboratório de Pesquisas Zoológicas das
Faculdades Integradas do Tapajós, Santarém, Pará, sob as seguintes condições:
temperatura diurna de 27 ºC e noturna de 24 ºC, ciclo de luz claro/escuro (12/12),
recebendo água ad libitum e alimentação (camundongos Swiss) a cada 15 - 20 dias.
O veneno foi coletado por extração manual e mantido a -20 ºC para posterior
liofilização

no

Laboratório

de

Bioprospecção

e

Biologia

Experimental da

Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, Pará.
Para comparar os resultados obtidos nos ensaios in vitro, foi utilizado um pool
de veneno bruto liofilizado de serpentes B. jararaca adultas fornecido pelo
Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan, estado de São Paulo. As
amostras de veneno foram mantidas a -20 ºC e diluídas no momento do uso.
O antiveneno botrópico comercial utilizado nos experimentos de neutralização
foi fornecido pelo Instituto Butantan (lote 0909184/C) e mantido entre 2 - 8 ºC até o
momento do uso.

3.1.2. Animais

Camundongos Swiss (Mus musculus), machos, pesando entre 18 - 22 g,
foram utilizados nos experimentos. Coelhos albinos (Oryctolagus cuniculus) (n=4),
machos, pesando entre 2 - 3 Kg, foram utilizados para obtenção de plaquetas. Os
animais foram fornecidos pelo Biotério Central do Instituto Butantan e mantidos sob
condições controladas de meio ambiente, com temperatura entre 20 - 25 ºC, em
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estante ventilada, ciclo de luz claro/escuro (12/12), recebendo água e ração ad
libitum. Todos os procedimentos que envolveram o uso de animais foram aprovados
pela Comissão de Ética do Uso de Animais do Instituto Butantan (protocolo 952/12).

a

b

c

Figura 3 - Floresta Nacional do Tapajós (FLONA), Oeste do Pará. Mapa de localização da FLONA
(a), FLONA (b) e armadilha (seta) para coleta das serpentes Bothrops atrox (c). Fonte: a SAÚDE&ALEGRIA (2010); b e c – fotos pessoais.
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3.2. Métodos

3.2.1. Eletroforese Unidimensional

O perfil proteico do veneno foi analisado por eletroforese em gel de
poliacrilamida - dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE), segundo metodologia descrita
por Laemmli (1970). Utilizou-se uma concentração de 3 % no gel de aplicação e 12
% no de corrida. As amostras de veneno (10 µg) foram aplicadas em condições
redutoras e não redutoras, ou seja, na presença ou ausência de β-mercaptoetanol.
O gel de eletroforese foi corado com solução de nitrato de prata (BLUM et al., 1987).

3.2.2. Atividade Coagulante

3.2.2.1. Dose Mínima Coagulante

A dose mínima coagulante (DMC) foi determinada em fibrinogênio e plasma
bovino citratado, utilizando-se a metodologia descrita por Theakston e Reid (1983).
Diluições seriadas do veneno foram realizadas com solução fisiológica (S.F.) 0,85 %
(cloreto de sódio 0,85%) mantendo uma razão de dois a partir de uma concentração
inicial de 1 mg/mL.
Para mensurar a DMC, 25 µL de solução de veneno de cada concentração
foram adicionados a 100 µL de solução de fibrinogênio (2 g/L) ou plasma bovino
citratado que permaneceu sob aquecimento em coagulômetro semi-automático
Start4 (Diagnostica Stago, França) a 37 ºC durante 2 minutos. Para o cálculo da
DMC foram realizadas triplicatas para cada diluição de veneno e registrados no
coagulômetro os tempos de coagulação de até 300 segundos.
Assim, foi feita uma curva concentração de veneno (µg/mL) X tempo de
coagulação (s), utilizando o software CurveExpert 1.4, a partir da qual se obteve o
valor da DMC ([ ] concentração final, µg/mL) para cada amostra de veneno. A DMC
foi definida como a mínima concentração de veneno que coagula uma solução de
fibrinogênio (2 g/L) (DMC-F) e/ou solução de plasma bovino citratado (DMC-P) em
60 segundos a 37 ºC.
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3.2.2.2. Ativação dos Fatores II e X

A avaliação da ativação dos fatores II e X pelo veneno foi realizada utilizandose substratos cromogênicos específicos (YAMADA et al., 1997; ANTUNES et al.,
2010). Inicialmente, diluições seriadas do veneno mantendo uma razão de dois
foram feitas em tampão de incubação (Tris-HCl 20 mM, NaCl 140 mM, BSA 0,1 %,
CaCl2 1 mM, pH=8,0). Depois disso, 5 µL das soluções de veneno (721 - 1,40 µg/mL)
foram

misturados com 85 µL de fator II ou fator X humano (0,5 µM) (Merck,

Alemanha) em placas de 96 poços. Após incubação em 37 ºC por 20 minutos foram
adicionados 100 µL de substrato cromogênico S-2238 0,1 mM (para ativação do
fator II) ou S-2765 0,1 mM (para ativação do fator X) (Chromogenix, Itália). Para
cada diluição de veneno foram realizadas triplicatas. Como controle, os substratos
cromogênicos ou fatores de coagulação foram incubados com tampão de incubação
na ausência de veneno, sob as mesmas condições e analisados da mesma forma. A
quantidade de trombina ou fator Xa gerada pelo veneno foi mensurada pela
velocidade inicial de liberação de p-nitroanilina em um leitor de placas (SpectraMax
190, Estados Unidos), no modo cinética enzimática, a 405 nm e 37 ºC. A atividade
específica foi expressa como µmol p-nitroanilina/min/mg de veneno.

3.2.2.3. Determinação da Neutralização da Atividade Coagulante

Para avaliar a neutralização da atividade coagulante foi utilizada uma
concentração constante de veneno equivalente a 2x DMC-P (GENÉ et al., 1989), a
qual foi determinada no item 3.2.2.1. Essa solução de veneno foi incubada com
diversas diluições de antiveneno botrópico em um volume final de 1 mL, de forma a
se obter as seguintes razões µL de antiveneno/ mg de veneno: 1000; 500; 250; 125;
62,5 e 31,2, completando-se os volumes correspondentes com S.F. 0,85 %. Foi
preparado também um controle contendo a mesma quantidade de veneno, porém
sem antiveneno botrópico, bem como um controle contendo antiveneno botrópico,
mas sem o veneno. Incubações foram realizadas em banho-maria (B.M.) a 37 ºC por
30 minutos. Então, 25 µL da mistura foram adicionados a 100 µL de plasma bovino
citratado que permaneceu sob aquecimento em um coagulômetro semi-automático a
37 ºC por 2 minutos. O tempo de coagulação foi registrado no coagulômetro, sendo
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que para cada diluição de antiveneno botrópico foram realizadas triplicatas. O
resultado foi expresso como Dose Efetiva (DE), que é definida como a razão µL de
antiveneno/ mg de veneno em que o tempo de coagulação corresponde a 3x o
tempo de coagulação do plasma incubado apenas com o veneno.

3.2.3. Atividade Desfibrinogenante

3.2.3.1. Dose Mínima Desfibrinogenante

A dose mínima desfibrinogenante (DMD) do veneno de Bothrops atrox foi
determinada utilizando a metodologia de Theakston e Reid (1983), com
modificações de Gené e cols. (1989). Para isso, grupos de camundongos, com 4
animais

cada,

foram

injetados

por

via

intravenosa

(i.v.)

com

diferentes

concentrações de veneno (0,018; 0,027; 0,036; 0,054; 0,09; 0,18; 0,36 e 0,7 mg/Kg)
ou S.F. 0,85 % estéril (controle). Após 1 hora da injeção, o sangue foi coletado pelo
plexo retro-orbital e mantido em tubos de vidro em repouso a temperatura ambiente
(T.A.) por 1 hora, quando o estado de coagulabilidade foi verificado. O veneno foi
diluído com S.F. 0,85 % estéril imediatamente antes do uso. A DMD foi definida
como a dose de veneno capaz de tornar o sangue total incoagulável em 60 minutos
após a injeção intravenosa em camundongos.

3.2.3.2. Determinação da Neutralização da Atividade Desfibrinogenante

A neutralização da atividade desfibrinogenante foi determinada utilizando-se
uma concentração constante de veneno equivalente a 2x DMD (GENÉ et al., 1989),
a qual foi determinada no item 3.2.3.1. Essa solução de veneno foi incubada com
diversas diluições de antiveneno botrópico em um volume final de 1 mL, de forma a
se obter as seguintes razões µL de antiveneno/ mg de veneno: 1000; 500; 250; 125;
62,5 e 31,2, completando-se os volumes correspondentes com S.F. 0,85 % estéril.
Foi preparado um controle contendo a mesma quantidade de veneno, porém sem
antiveneno botrópico, bem como outro contendo antiveneno botrópico, mas sem o
veneno. Incubações foram realizadas em B.M. a 37 ºC por 30 minutos. Assim, 100
µL da mistura foram injetados por via intravenosa nos grupos de camundongos,
37

MATERIAL E MÉTODOS

__________________________________________________________________________________

contendo 4 animais cada. Após 1 hora, o sangue foi coletado pelo plexo retro-orbital
e mantido em tubos de vidro em T.A. por 1 hora, quando o estado de
coagulabilidade foi verificado. A capacidade de neutralização foi expressa como
Dose Efetiva, que é definida como a menor razão µL de antiveneno/ mg de veneno
que previne incoagulabilidade sanguínea em todos os animais.

3.2.4. Atividade Fosfolipásica

A atividade fosfolipásica A2 (FLA2) foi realizada utilizando lecitina de soja
(Naturalis, Brasil) como substrato (ARAÚJO, RADVANYI, 1987; SANTORO et al.,
1999). Diluições seriadas do veneno foram realizadas com S.F. 0,85 % mantendo
uma razão de dois a partir de uma concentração inicial de 5 mg/mL. Então, 2 µL de
amostras de veneno (5000 – 0,04 µg/mL) foram adicionados a 200 µL de mistura
reativa (NaCl 100 mM, CaCl2 10 mM, Triton X-100 7 mM, lecitina de soja 0,265 %,
fenol vermelho 100 µM, pH=7,6) em placas de 96 poços. A absorbância foi lida em
um leitor de placa, no modo cinética enzimática, a 558 nm e 37 ºC. Uma unidade de
atividade fosfolipásica foi definida como a amostra de veneno que produziu uma
ΔAbs558nm=0,3/min. A atividade específica foi expressa como U/mg de veneno.
3.2.5. Atividade Fibrinolítica

A atividade fibrinolítica foi testada em placa de fibrina-agarose conforme
metodologia descrita por Jespersen e Astrup (1983). Para isso, foram preparados 10
mL de solução de fibrinogênio humano livre de plasminogênio (3 g/L, Calbiochem,
Alemanha) em tampão Tris-HCl 0,05 M, pH=7,3, contendo NaCl 0,2 M e CaCl2 0,05
M. Após isso, 40 µL de trombina bovina (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) na
concentração final de 2 U/mL e 10 mL de uma solução pré-aquecida de agarose low
melting 2 % (Amresco, Estados Unidos) diluída também em tampão Tris-HCl 0,05 M,
pH=7,3, foram adicionados à solução de fibrinogênio. A mistura foi imediatamente
homogeneizada e depositada em uma placa de petri 9,0 x 15 cm lisa, contendo 500
µL de CaCl2 1 M, mantida a T.A. em uma superfície plana por aproximadamente 1 h
até a solidificação. Foram feitos poços na placa da fibrina-agarose para aplicação de
diferentes concentrações de veneno (1, 5 e 10 µg em 20 µL de S.F. 0,85 %). A placa
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foi incubada a 37 ºC em câmara úmida durante 18 h e o halo de lise foi medido e
mensurado em mm2. Os testes foram feitos em triplicatas. Como controle negativo
foi utilizado S.F. 0,85 %.

3.2.6. Atividade Fibrinogenolítica

A atividade fibrinogenolítica foi realizada de acordo com metodologia descrita
por Santoro e Sano-Martins (1993). Para isso, 200 µL de solução de fibrinogênio
humano (2 g/L, Calbiochem, Alemanha) foram incubados com a amostra de veneno
(8 µL, 0,5 mg/mL), ambos dissolvidos em tampão Tyrode (NaCl 137 mM, KCl 2,7
mM, NaH2PO4 3 mM, HEPES 10 mM, dextrose 5,6 mM, MgCl2 1 mM, CaCl2 2 mM,
pH=7,4) e incubados a 37 ºC por diferentes períodos de tempo (15, 30, 60, 120 e
180 min). Amostras de fibrinogênio também foram incubadas com veneno na
presença de ácido etilenodiamino tetra-acético - EDTA-Na2 5 mM ou fluoreto de
fenilmetilsulfonil - PMSF 8 mM (concentração final) por 180 minutos. Para verificar a
integridade das cadeias Aα, Bβ e γ do fibrinogênio após a incubação, a reação foi
interrompida pela adição de 200 µL de tampão de amostra em condições redutoras
(SDS - 1%, glicerol 10%, β-mercaptoetanol 0,5%, Tris 0,05 M, pH=6,8; azul de
bromofenol 0,004%). O perfil de hidrólise foi acompanhado por gel de poliacrilamida
na presença de SDS (14%) (LAEMMLI, 1970), utilizando coloração com nitrato de
prata (BLUM et al., 1987). Como controle foi incubado fibrinogênio na ausência de
veneno por 0 e 180 minutos.

3.2.7. Atividade de Agregação Plaquetária

As suspensões de plaquetas lavadas de coelhos foram obtidas utilizando o
método de separação de plaquetas por centrifugação e lavagem (MUSTARD et al.,
1989), com modificações de Santoro e cols. (1999). As amostras de sangue foram
coletadas de coelhos normais, em seringas contendo o anticoagulante ACD (Ácido
cítrico 70 mM, citrato trissódico 85 mM, dextrose 111 mM) na proporção de 1 parte
de anticoagulante para 6 partes de sangue. O sangue foi centrifugado a 190 g por 20
minutos em T.A. para obtenção de plasma rico em plaquetas (PRP).
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Para cada 10 mL de PRP foram adicionados 12,5 µL de prostaglandina E1
(PGE1) (Sigma-Aldrich, Estados Unidos; 200 µg/mL - solução em etanol) para inibir a
agregação plaquetária durante a centrifugação (2500 g por 20 minutos em T.A.). O
sedimento plaquetário obtido foi ressuspenso em tampão Tyrode sem Ca²+ (NaCl
137 mM, KCl 2,7 mM, NaH2PO4 3 mM, MgCl2 1 mM, HEPES 10 mM, albumina
bovina 0,35 %, glicose 5,6 mM, apirase 0,5 U, pH=6,2). Para cada 10 mL de
suspensão de plaquetas lavadas foram adicionados 2,5 µL de PGE1. A suspensão
foi mantida em B.M. a 37 ºC por 15 minutos, sendo posteriormente centrifugada a
1200 g por 10 minutos em T.A. O processo de lavagem foi repetido mais uma vez.
Finalmente, as plaquetas foram ressuspensas em tampão Tyrode com Ca²+ (NaCl
137 mM, KCl 2,7 mM, NaH2PO4 3 mM, MgCl2 1 mM, HEPES 10 mM, albumina
bovina 0,35%, glicose 5,6 mM, CaCl2 2 mM, pH=7,4). A contagem de plaquetas foi
realizada em contador automático modelo BC - 2800Vet (Mindray, China) e ajustada
para 300x109 plaquetas/L.
A avaliação da agregação plaquetária induzida pelo veneno foi realizada
utilizando o método de Born (1962). Para isso, 10 µL de diferentes concentrações de
veneno (4000 - 15,63 µg/mL) foram adicionados a 400 µL de plaquetas lavadas em
agregômetro modelo 560 (Chrono-Log, Estados Unidos), sob agitação constante e a
37 °C, durante 15 minutos. Como parâmetro de comparação, foi realizada
agregação plaquetária por colágeno (Chrono-Log, Estados Unidos; [

] final = 5

µg/mL).

3.2.8. Dose Mínima Edematogênica

Para

determinar

a

dose

mínima

edematogênica

(DME),

avaliou-se

inicialmente o perfil edematogênico do veneno de Bothrops atrox injetando-se 1 µg
(em 40 µL de S.F. 0,85 % estéril) por via intraplantar (i.pl.) na pata direita de
camundongos (n=5) e o mesmo volume de S.F. 0,85 % estéril na pata contralateral
(controle). O edema foi mensurado utilizando um paquímetro digital em diferentes
períodos de tempo (1, 3, 6 e 24 horas) a fim de se definir o pico da atividade
edematogênica.
Após isso, grupos de camundongos, com 5 animais cada, foram injetados
(i.pl.) com diferentes quantidades de veneno (0,125; 0,25; 0,5 ou 1 µg) na pata
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direita e o mesmo volume de solução salina 0,85 % estéril (40 µL) na pata esquerda.
Após 1 hora (pico do edema determinado anteriormente), o edema foi mensurado
utilizando paquímetro digital. Os resultados foram expressos como a porcentagem
de aumento da espessura da pata direita (envenenada) em comparação com a pata
esquerda (controle).
Para o cálculo da DME foi feita uma curva quantidade de veneno (µg) X
edema (%), utilizando o software CurveExpert 1.4, a partir da qual se obteve o valor
da DME. A DME foi definida como a dose de veneno que induziu 30% de edema em
1 hora.

3.2.9. Migração Celular

Os camundongos (n=6) foram injetados por via intraperitoneal (i.p.) com
solução de veneno de Bothrops atrox (0,5 µg / 1 mL) ou PBS (tampão fosfato-salina,
pH=7,4) estéril e após 4 horas eutanasiados em câmara de CO2. A cavidade
peritoneal foi lavada com 3 mL de PBS contendo 10 UI/mL de heparina sódica e o
exsudato coletado para a realização da contagem total e diferencial das células. A
contagem total e diferencial foi realizada em câmara de Neubauer após diluição (1:2,
v/v) do exsudato em solução de Turk (DACIE; LEWIS, 1991) modificada
substituindo-se o corante violeta de genciana pelo violeta de metila (apêndice A). As
células foram classificadas como polimorfonucleadas ou monucleadas, conforme
critérios morfológicos convencionais.

3.2.10. Dose Mínima Hemorrágica

Para determinar a dose mínima hemorrágica (DMH) do veneno de Bothrops
atrox, grupos de camundongos, contendo 5 animais cada, foram injetados por via
intradérmica (i.d.), na região abdominal depilada, com diferentes quantidades de
veneno (0,062; 0,125; 0,25; 0,5 e 1 µg / 100 µL de PBS estéril). Após 2 horas, os
animais foram eutanasiados em câmara de CO2, a pele da região abdominal
removida e mensurado o diâmetro da lesão hemorrágica na superfície interna da
pele. Como controle, grupos de camundongos foram injetados por via i.d. com PBS
estéril, pH=7,4. Para o cálculo da DMH foi feita uma curva diâmetro (mm) X dose de
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veneno (µg), utilizando o software CurveExpert 1.4, a partir da qual se obteve o valor
da DMH. A DMH foi definida como a dose de veneno que induziu uma área
hemorrágica de 10 mm de diâmetro em 2 horas.

3.3. Análises Estatísticas

As análises estatísticas foram realizadas no software GraphPad InStat 3,
sendo consideradas estatisticamente significativas as diferenças com o p<0,05. Os
resultados obtidos na atividade edematogênica (perfil edematogênico) foram
comparados utilizando o teste ANOVA para medidas repetidas, seguido pelo teste
de Tukey. A migração celular induzida pelo veneno de Bothrops atrox foi comparada
através do Teste t-Student não-pareado. Os dados foram representados como
média ± erro padrão da média.
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4. RESULTADOS

4.1. Perfil Eletroforético

Os venenos de serpentes Bothrops atrox e B. jararaca mostraram algumas
diferenças no perfil eletroforético tanto em condições redutoras quanto em não
redutoras (figura 4). O veneno de Bothrops atrox mostrou ser menos complexo que o
de B. jararaca, apresentando menor número de bandas proteicas e geralmente
menos intensas. Em condições não redutoras foram observadas nos venenos de B.
atrox e B. jararaca bandas proteicas mais intensas variando em torno de 50 KDa e
25 - 20 kDa. No entanto, bandas de 250 kDa, 37 - 25 kDa e 20 - 15 kDa foram
expressas preferencialmente no veneno de B. jararaca (figura 4 - colunas 2 e 3).
Enquanto que em condições redutoras aparecem nos venenos de B. atrox e B.
jararaca bandas proteicas em torno de 10 kDa não observadas quando em
condições não redutoras, sendo verificadas também bandas mais intensas em torno
de 50 kDa e 25 - 20 kDa em ambos os venenos, e entre 37 - 25 kDa e em torno de
10 kDa no veneno de B. jararaca (figura 4 - colunas 4 e 5).
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Figura 4 - Comparação dos perfis eletroforéticos dos venenos de serpentes Bothrops atrox e
B. jararaca. Amostras de veneno (10 µg) de B. atrox (colunas 2 e 4) e B. jararaca
(colunas 3 e 5) foram submetidas à eletroforese em gel de SDS a 12 % em condições
não redutoras (colunas 2 e 3) e redutoras (colunas 4 e 5). O padrão de massa molecular
variou entre 250 - 10 kDa (coluna 1) (Bio-rad, Estados Unidos). As proteínas foram
coradas com solução de nitrato de prata. SDS, dodecil sulfato de sódio.
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4.2. Atividade Coagulante e Neutralização

A atividade coagulante do veneno de serpentes Bothrops atrox foi avaliada
através da determinação da dose mínima coagulante sobre o fibrinogênio e plasma
bovino citratado e da atividade sobre os fatores II e X da coagulação utilizando os
substratos cromogênicos S-2238 e S-2765, respectivamente.
Os valores da dose mínima coagulante sobre o fibrinogênio e plasma bovino
mostram que o veneno de B. atrox é bastante coagulante e que possui atividade
trombina-símile (tabela 1). Quando comparados com os valores apresentados pelo
veneno de B. jararaca, o veneno de B. atrox mostrou-se mais coagulante. O veneno
de B. atrox apresentou uma DMC cerca de 3 vezes menor tanto sobre o plasma
bovino quanto sobre o fibrinogênio (atividade trombina-símile) que aquela
apresentada pelo veneno de B. jararaca (tabela 1). Em relação à ativação dos
fatores II e X, o veneno de B. atrox apresentou uma elevada atividade sobre o fator
II, cerca de 3 vezes maior, quando comparada àquela sobre o fator X (tabela 1) .
Na determinação da neutralização da atividade coagulante, levando em
consideração 2x DMC-P, o antiveneno botrópico do Instituto Butantan mostrou-se
efetivo na neutralização dos venenos de B. atrox e de B. jararaca (tabela 2). É
importante ressaltar ainda que, como foi levado em consideração 2x DMC-P, foram
utilizadas nos testes diferentes quantidades de veneno de B. atrox e de B. jararaca
para o mesmo volume de antiveneno botrópico, uma vez que a DMC-P do veneno
de B. atrox é menor que a do veneno de B. jararaca (tabela 1).
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Tabela 1 - Comparação de atividades coagulantes do veneno de serpentes Bothrops
atrox e B. jararaca.
Veneno
Bothrops atrox

Bothrops jararaca

DMC-P*
(µg mL-1)

10,87 ± 0,42

35,89 ± 0,22

DMC-F*
(µg mL-1)

17,68 ± 1,67

68,25 ± 0,64

Ativação do Fator II

636,71 ± 25,76

ND

182,15 ± 4,87

ND

(µmol p-nitroanilina/min/mg de
veneno)
Ativação do Fator X
(µmol p-nitroanilina/min/mg de
veneno)
*

A dose mínima coagulante foi determinada em plasma citratado (DMC-P) e fibrinogênio (DMC-F)
bovino. Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média. ND, não determinado.

Tabela 2 - Neutralização da atividade coagulante dos venenos de serpentes
Bothrops atrox (21,74 µg/mL) e B. jararaca (71,78 µg/mL) com
antiveneno botrópico.
Neutralização (DE)a
Veneno
(µL de antiveneno/ mg de veneno)
Bothrops atrox

626,80

Bothrops jararaca

1400

a

Definida como a razão µL de antiveneno/ mg de veneno em que o tempo de coagulação
corresponde a 3x o tempo de coagulação do plasma incubado apenas com veneno. DE, Dose
Efetiva.
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4.3. Atividade Desfibrinogenante e Neutralização

A dose mínima desfibrinogenante determinada para o veneno de serpentes
Bothrops atrox foi de 0,036 mg/Kg, ou seja, 0,7 µg/camundongo. Na tabela 3 pode
ser observado o estado de coagulabilidade sanguínea dos animais injetados com as
diferentes concentrações de veneno de B. atrox (0,018; 0,027; 0,036; 0,054; 0,09;
0,18; 0,36 e 0,7 mg/Kg). A partir de uma concentração de veneno de 0,036 mg/Kg o
sangue tornou-se incoagulável.

Tabela 3 - Estado de coagulabilidade sanguínea dos animais injetados com
diferentes concentrações do veneno de serpentes Bothrops atrox.
Concentração de Veneno (mg/Kg)

Característica do Coágulo

0,018

Coágulo Parcial

0,027

Coágulo Parcial

0,036

Incoagulável

0,054

Incoagulável

0,090

Incoagulável

0,180

Incoagulável

0,360

Incoagulável

0,700

Incoagulável

O antiveneno botrópico do Instituto Butantan mostrou-se efetivo na
neutralização da atividade desfibrinogenante do veneno de B. atrox, quando levado
em consideração 2X DMD (1,4 µg). A dose efetiva do antiveneno botrópico, definida
como a menor razão µL de antiveneno/ mg de veneno que previne incoagulabilidade
sanguínea em todos os camundongos injetados, foi de 1000 µL de antiveneno/ mg
de veneno.
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4.4. Atividade Fosfolipásica

Em relação à atividade fosfolipásica A2 utilizando lecitina de soja como
substrato, o veneno de serpentes Bothrops atrox mostrou-se capaz de hidrolisar
fosfolipídios, apresentando uma atividade de 1549,37 U/mg de veneno. A tabela 4
mostra os valores da atividade fosfolipásica dos venenos de B. atrox e B. jararaca. O
veneno de B. atrox apresentou uma atividade fosfolipásica cerca de 25 vezes maior
que aquela apresentada pelo veneno de B. jararaca.

Tabela 4 - Atividade fosfolipásica dos venenos de Bothrops atrox e B. jararaca.
Atividade Fosfolipásica A2a
Veneno
(U/mg de veneno)

a

Bothrops atrox

1549,37

Bothrops jararaca

62,07

A atividade fosfolipásica foi determinada utilizando-se lecitina de soja (substrato).

4.5. Atividade Fibrinolítica

A atividade fibrinolítica avaliada em placas de fibrina-agarose mostrou que o
veneno de serpentes Bothrops atrox foi capaz de degradar fibrina diretamente e de
forma dose-dependente (ver fotos em apêndice B). Para as diferentes quantidades
de veneno testadas (1, 5 e 10 µg), o veneno de B. atrox apresentou uma atividade
fibrinolítica mais elevada que o veneno de B. jararaca. Observou-se também que
enquanto 5 µg de veneno de B. atrox produziu um halo fibrinolítico de
aproximadamente 200 mm2, foi necessário o dobro dessa quantidade de veneno
para que o veneno de B. jararaca produzisse um halo fibrinolítico de igual tamanho
(figura 5).

49

RESULTADOS

__________________________________________________________________________________

Halo fibrinolítico (mm2 )
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Figura 5 - Atividade fibrinolítica dos venenos de serpentes Bothrops atrox e B. jararaca. A
atividade fibrinolítica foi mensurada pelo halo de hidrólise induzido pelas amostras de
veneno (1, 5 e 10 µg) em placas de fibrina-agarose. Como controle foi utilizado solução
fisiológica 0,85 %. Os dados representam a média ± erro padrão da média.

4.6. Atividade Fibrinogenolítica

O veneno de serpentes Bothrops atrox incubado com fibrinogênio humano
causou uma rápida degradação da cadeia Aα, sendo observada uma hidrólise mais
lenta da cadeia Bβ; nenhuma degradação da cadeia γ foi verificada, como pode ser
observado na figura 6a. A adição de PMSF, inibidor de serinoproteinases (linha 9), à
amostra de fibrinogênio na presença de veneno não foi capaz de inibir a hidrólise
das cadeias Aα e Bβ. Contudo, a amostra de fibrinogênio incubado com veneno na
presença de EDTA, inibidor de metaloproteinases (linha 8), apresentou evidente
inibição da degradação dessas cadeias (Aα e Bβ) (figura 6a).
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Figura 6 - Atividade fibrinogenolítica dos venenos de serpentes Bothrops atrox (a) e B. jararaca
(b) utilizando fibrinogênio humano. A hidrólise do fibrinogênio foi avaliada por gel de
poliacrilamida na presença de SDS (14%), em condições redutoras, sendo corado com
solução de nitrato de prata. As colunas 1 e 7 são controles do fibrinogênio incubados na
ausência de veneno por 0 e 180 minutos, respectivamente; as colunas 2, 3, 4, 5 e 6
correspondem às amostras de fibrinogênio incubadas na presença de veneno por 15, 30,
60, 120 e 180 minutos, respectivamente; as colunas 8 e 9 são amostras de fibrinogênio
incubadas com veneno por 180 minutos na presença de EDTA-Na2 5 mM e PMSF 8 mM,
respectivamente. Padrão de massa molecular (250 - 10 kDa) (Bio-rad, Estados Unidos).
VBa, veneno de Bothrops atrox; VBj, veneno de B. jararaca.
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Quando se comparou a ação dos venenos de B. atrox e B. jararaca sobre o
fibrinogênio humano, verificou-se que a degradação da cadeia Bβ pelo veneno de B.
atrox mostrou-se mais rápida e completa, uma vez que se verificou apenas uma
hidrólise parcial (mais lenta) da cadeia Bβ pelo veneno de B. jararaca. Nenhuma
diferença entre os dois venenos foi observada em relação à degradação das cadeias
Aα e γ. Em relação à ação dos inibidores, observou-se que a adição do PMSF (linha
9) à amostra de fibrinogênio na presença de veneno não foi capaz de inibir a
degradação da cadeia Bβ pelo veneno de B. atrox (figura 6a). Por outro lado, o
PMSF inibiu a degradação da cadeia Bβ pelo veneno de B. jararaca (figura 6b). A
ação do EDTA (linha 8) na inibição da degradação das cadeias Aα e Bβ mostrou-se
similar entre os dois venenos (figura 6a e 6b).

4.7. Atividade de Agregação Plaquetária

Para avaliar a atividade agregante plaquetária do veneno de serpentes
Bothrops atrox em plaquetas lavadas de coelho, foram testadas diferentes
concentrações de veneno (4000 - 15,63 µg/mL). Nas diversas concentrações
testadas não foi observada porcentagem de agregação superior a 10 %. Na figura 7,
observa-se o perfil de agregação plaquetária utilizando os venenos de B. atrox (a) e
B. jararaca (b) na concentração final de veneno de 24,4 µg/mL ([ ] inicial = 1000
µg/mL). O veneno de B. atrox produziu uma agregação em torno de 10 %, enquanto
o veneno de B. jararaca apresentou uma porcentagem de agregação em torno de
60.
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a - VBa

b - VBj

c - Colágeno

Figura 7 - Perfil da agregação de plaquetas lavadas de coelho (300 x 109 /L) estimuladas pelos
venenos de serpentes Bothrops atrox (a) e B. jararaca (b) na concentração final de
24,4 µg/mL. Foi utilizado como controle positivo colágeno na concentração final de 5
µg/mL (c). Linha horizontal: tempo; linha vertical: porcentagem de agregação. Esses
gráficos apenas referem-se a um dos experimentos. VBa, veneno de Bothrops atrox; VBj,
veneno de B. jararaca.
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4.8. Dose Mínima Edematogênica

Para determinar a DME do veneno de serpentes Bothrops atrox, foi avaliado
inicialmente o perfil edematogênico induzido por 1 µg de veneno em diferentes
períodos de tempo (1, 3, 6 e 24 horas). A figura 8 mostra que não houve diferença
significativa na porcentagem de edema entre 1 e 6 horas e que mesmo após 24
horas não houve redução completa do edema. Utilizou-se então o tempo de 1 hora
(pico de edema) para se determinar a DME do veneno de B. atrox.
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Figura 8 - Perfil edematogênico induzido pelo veneno de serpentes Bothrops atrox.
Camundongos Swiss foram injetados (i.pl.) com 1 µg de veneno de B. atrox na pata
direita e o mesmo volume de solução salina estéril (40 µL) na pata contralateral. Após
diferentes períodos de tempo (1, 3, 6 e 24 horas), o edema foi mensurado utilizando um
paquímetro digital e os resultados expressos como a porcentagem de aumento da
espessura da pata direita (envenenada) em comparação com a pata esquerda
(controle). Os valores representam a média ± erro padrão da média de 5 animais.
*p<0,001; #p<0,01 quando comparado ao tempo inicial; **p<0,001 quando comparado
aos tempos 1, 3 e 6 horas.
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Na figura 9 pode ser observada uma relação dose-resposta na atividade
edematogênica induzida após 1 hora de injeção das diferentes quantidades de
veneno de B. atrox (0,125, 0,25, 0,5 e 1 µg) testadas. A DME determinada para o
veneno de serpentes B. atrox foi de 0,175 µg - dose que induziu 30% de edema.
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Figura 9 - Determinação da dose mínima edematogênica - curva dose-resposta de edema
induzido por diferentes quantidades de veneno de serpentes Bothrops atrox.
Grupos de camundongos Swiss foram injetados (i.pl.) com diferentes quantidades de
veneno (0,125; 0,25; 0,5 ou 1 µg) na pata direita e o mesmo volume de solução salina
estéril (40 µL) na pata esquerda. Após 1 hora, o edema foi mensurado utilizando um
paquímetro digital e os resultados expressos como a porcentagem de aumento da
espessura da pata direita (envenenada) em comparação com a pata esquerda (controle).
Os valores representam a média ± erro padrão da média de 5 animais em cada grupo. A
linha tracejada mostra a dose de veneno (0,175 µg) que induz 30% de edema.
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4.9. Migração Celular

A injeção intraperitoneal de 0,5 µg de veneno de serpentes Bothrops atrox
resultou em um aumento significativo do influxo de leucócitos para a cavidade
peritoneal após 4 horas de injeção (Figura 10). A contagem diferencial de células
mostrou que houve um aumento tanto no número de células polimorfonucleares
quanto de mononucleares quando comparado aos respectivos grupos controles

Total de Leucócitos (x 106 )

(Figura 11).
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Figura 10 - Migração de leucócitos induzida pelo veneno de serpentes Bothrops atrox para a
cavidade peritoneal de camundongos – contagem total de células. Grupos de
camundongos Swiss foram injetados (i.p.) com solução de veneno (0,5 µg) ou PBS
estéril pH=7,4 (controle). A cavidade peritoneal foi lavada com PBS para a contagem
total de leucócitos 4 horas após a injeção. Os valores representam a média ± erro padrão
da média de 6 animais em cada grupo. *p<0,05 quando comparado com o grupo
controle. VBa, veneno de Bothrops atrox.
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Figura 11 - Migração de leucócitos induzida pelo veneno de serpentes Bothrops atrox para a
cavidade peritoneal de camundongos – contagem diferencial utilizando solução de
Turk modificada. Grupos de camundongos Swiss foram injetados (i.p.) com solução de
veneno (0,5 µg) ou PBS estéril pH=7,4 (controle). A cavidade peritoneal foi lavada com
PBS para a contagem diferencial de leucócitos 4 horas após a injeção utilizando solução
de Turk modificada. Os valores representam a média ± erro padrão da média de 6
animais em cada grupo. *p<0,05 quando comparado com o grupo controle. VBa, veneno
de Bothrops atrox; PM, polimorfonucleares; MN, mononucleares.
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4.10. Dose Mínima Hemorrágica

O veneno de serpentes Bothrops atrox mostrou-se capaz de induzir
hemorragia de forma dose-dependente. Na figura 12 pode ser observada uma
relação

dose-resposta

na atividade

hemorrágica

induzida

pelas

diferentes

quantidades de veneno de B. atrox (0,062; 0,125; 0,25; 0,5 e 1 µg) após 2 horas de
injeção. A dose mínima hemorrágica determinada para o veneno de B. atrox foi de
0,246 µg - dose que induziu lesão hemorrágica com 10 mm de diâmetro. No grupo
controle (PBS) não foi observada hemorragia.
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Figura 12 - Determinação da dose mínima hemorrágica - curva dose-resposta de hemorragia
induzida pelo veneno de serpentes Bothrops atrox. Grupos de camundongos Swiss
foram injetados (i.d.) com diferentes quantidades de veneno (0,062; 0,125; 0,25; 0,5; 1
µg / 100 µL de PBS estéril) na região abdominal. Após 2 horas, os animais foram
eutanasiados em câmara de CO2, a pele removida e o diâmetro da lesão hemorrágica
mensurado na superfície interna da pele. PBS estéril foi utilizado como controle negativo.
Os valores representam a média ± erro padrão da média de 5 animais em cada grupo. A
linha tracejada mostra a dose de veneno (0,246 µg) que induz 10 mm de diâmetro de
lesão hemorrágica.
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5. DISCUSSÃO

Nesse estudo, as atividades coagulante, fosfolipásica, fibrino(geno)lítica e
agregante plaquetária do veneno de serpentes Bothrops atrox provenientes da
Floresta Nacional do Tapajós, região de Santarém (Belterra), Pará, mostraram
diferenças importantes quando comparadas às do veneno de B. jararaca fornecido
pelo Instituto Butantan. Os perfis eletroforéticos desses venenos também
apresentaram algumas diferenças em relação ao número e intensidade das bandas
proteicas. O veneno de B. atrox não apenas causou coagulação in vitro como
também se mostrou desfibrinogenante nos ensaios in vivo. O antiveneno botrópico
mostrou-se efetivo na neutralização das atividades coagulante e desfibrinogenante
do veneno de B. atrox. Além disso, verificou-se que o veneno de B. atrox induziu
resposta inflamatória, apresentando elevada atividade edematogênica e induzindo
migração celular, bem como mostrou potente atividade hemorrágica.
Em geral, os venenos de serpentes do gênero Bothrops apresentam de forma
predominante proteínas com massa molecular entre 64 - 14 kDa, quando em
condições redutoras, sendo observadas algumas diferenças em relação ao número
e intensidade das bandas proteicas (QUEIROZ et al., 2008). Estudos vêm
demonstrando que bandas proteicas nos venenos de serpentes Bothrops em torno
de 50 kDa correspondem a metaloproteinases da classe PIII; entre 37 - 20 kDa, a
serinoproteases e metaloproteinases da classe PI; e 15 - 10 kDa, a fosfolipases A2
(KOHLHOFF et al., 2012).
Nossos resultados indicam que o veneno de serpentes Bothrops atrox da
FLONA apresenta bandas proteicas mais intensas entre 50 kDa e 25 - 20 kDa em
condições não redutoras, sendo observadas também bandas em torno de 10 kDa,
quando em condições redutoras. Esse perfil eletroforético mostrou similaridades com
o dos venenos de B. atrox adulta do Amazonas (LÓPEZ-LOZANO et al., 2002) e de
B. jararaca do Instituto Butantan, embora o veneno de B. atrox da FLONA tenha
apresentado um menor número de bandas proteicas e com menos intensidade que o
de B. jararaca. No entanto, quando comparado ao do veneno de serpentes B. atrox
adultas da Colômbia (SALDARRIAGA et al., 2003), em condições não redutoras, o
veneno de B. atrox da FLONA apresenta um número maior de bandas proteicas de
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alta massa molecular, uma vez que o veneno de B. atrox da Colômbia apresenta
bandas mais intensas entre 31 - 21,5 kDa e em torno de 14,4 kDa. Desse modo,
podemos inferir que variações no perfil proteico podem ser observadas nos venenos
de uma mesma espécie de serpente, mas de diferentes áreas geográficas.
A presença de ativadores dos fatores de coagulação II, X e fibrinogênio são
comuns nos venenos de serpentes do gênero Bothrops (KAMIGUTI; CARDOSO,
1989). Nossos resultados mostram que a elevada atividade coagulante do veneno
de B. atrox sobre o plasma parece estar relacionada à sua capacidade de causar
hidrólise do fibrinogênio (atividade trombina-símile) e ativar os fatores II e X da
coagulação (atividade procoagulante). Estudos anteriores mostram que o veneno de
B. atrox apresenta componentes proteicos que ativam os fatores II e X (HOFMANN;
BON, 1987ab) e uma enzima trombina-símile, que libera apenas fibrinopeptídeo A
da molécula de fibrinogênio, chamada batroxobina (STOCKER; BARLOW, 1976).
Em relação à ativação dos fatores procoagulantes, o veneno de B. atrox da
FLONA apresentou uma atividade sobre o fator II mais elevada quando comparada
àquela sobre o fator X, evidenciando assim que a atividade procoagulante do
veneno de B. atrox parece estar relacionada principalmente à sua capacidade de
ativar o fator II da coagulação. Nosso resultado da atividade trombina-símile do
veneno de B. atrox mostrou-se mais intenso do que o de B. atrox de outras regiões
do Brasil, tais como Manaus (Amazonas) (BOECHAT et al., 2001) e Tucuruí (Pará)
(CAVINATO et al., 1998).
Nossos dados também indicam que o veneno de B. atrox possui a atividade
trombina-símile mais elevada que a do veneno de B. jararaca. Quando comparamos
a atividade procoagulante dos venenos de B. atrox da FLONA e B. jararaca do
Instituto Butantan (ANTUNES et al., 2010), o veneno de B. atrox apresenta uma
atividade sobre os fatores II e X cerca de 3 e 2 vezes, respectivamente, mais
elevada que aquela observada no veneno de B. jararaca. Diferentemente, Denson
(1969) demonstrou que o veneno de B. atrox apresentou menor atividade trombinasímile e mais ativadores de fator X que o veneno de B. jararaca, não sendo
mencionada a presença de ativadores de fator II. Vale ressaltar que a origem
geográfica da serpente B. atrox não é relatada nesse trabalho. Estudos sobre a
atividade procoagulante do veneno de B. atrox de diferentes regiões geográficas são
escassos, porém os dados existentes sugerem algumas variações do veneno de B.
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atrox da FLONA na proporção de componentes com atividade trombina-símile e
procoagulantes.
Assim como observado em outros trabalhos sobre Bothrops (OTERO, 1992;
BOECHAT et al., 2001; FURTADO et al., 2010), o veneno de B. atrox da FLONA
mostrou ser capaz de causar, em ensaios in vivo, incoagulabilidade sanguínea
resultante do consumo de fibrinogênio e outros fatores de coagulação. Quando
comparamos a dose mínima desfibrinogenante determinada nesse estudo com
aquela encontrada nos venenos de B. atrox do Peru (ROJAS et al., 2005) e da
Colômbia (SEGURA et al., 2010), observamos que o veneno de B. atrox da FLONA
é duas vezes mais desfibrinogenante. Em relação ao veneno de B. jararaca
(SEGURA et al., 2010), o veneno de B. atrox da FLONA mostra-se cerca de 5 vezes
mais desfibrinogenante.
O

tratamento

específico

dos

envenenamentos

botrópicos

consiste

principalmente na administração do antiveneno botrópico. O antiveneno botrópico
comercial do Instituto Butantan é produzido através da imunização de cavalos com
uma mistura de antígenos dos venenos de serpentes Bothrops jararaca (50%), B.
alternatus (12,5%), B. jararacussu (12,5%), B. moojeni (12,5%) e B. neuwiedi
(12,5%) (CARDOSO et al., 2009). Assim, o veneno de B. atrox não faz parte do pool
de imunização utilizado para a produção do antiveneno botrópico. Contudo, nossos
resultados indicam que esse antiveneno é efetivo na neutralização das atividades
coagulante e desfibrinogenante do veneno de B. atrox, o que sugere a presença de
uma reação cruzada imunológica do antiveneno com o veneno de serpentes B.
atrox.
A efetividade do antiveneno botrópico do Instituto Butantan na neutralização
do veneno de serpentes B. atrox vem sendo demonstrada tanto experimentalmente
como clinicamente. Furtado e cols. (2010) demonstraram que o antiveneno botrópico
do Instituto Butantan neutralizou a letalidade e as atividades hemorrágica e
desfibrinogenante de venenos de B. atrox de diferentes regiões da Amazônia
(Amazonas e Maranhão). No entanto, dependendo da origem geográfica da
serpente, volumes distintos de antiveneno foram necessários para neutralizar as
atividades. Da mesma forma, Segura e cols. (2010) mostraram que o antiveneno
botrópico do Instituto Butantan foi efetivo na neutralização das atividades coagulante
e desfibrinogenante dos venenos de B. atrox do Peru e da Colômbia, apresentando
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somente variações quantitativas nos valores das doses efetivas. Esses achados
demonstram que a variação geográfica constitui um fator importante a ser
considerado no veneno de B. atrox. Por outro lado, em estudo clínico sobre a
eficácia dos antivenenos comercial Bothrops - Lachesis do Instituto Butantan e
específico Bothrops atrox - Lachesis produzido na Fundação Ezequiel Dias (Minas
Gerais), observou-se que os dois antivenenos foram igualmente efetivos no
tratamento de pacientes com sinais de envenenamento botrópico, classificados
como casos leves e moderados, da região de Belém, Pará (PARDAL et al., 2004).
As enzimas fosfolipases A2 presentes nos venenos de serpentes possuem
uma diversidade de atividades biológicas, tais como miotóxica, edematogênica,
hemolítica, indutora ou inibidora de agregação plaquetária; embora nem todas as
fosfolipases A2 apresentem todos esses efeitos (KINI; EVANS, 1989). Nossos dados
mostram que o veneno de B. atrox foi capaz de hidrolisar fosfolipídios, conforme
descrito em outros trabalhos sobre B. atrox (KUCH et al., 1996; KOHLHOFF et al.,
2012), e que a atividade fosfolipásica do veneno de B. atrox mostrou-se mais
elevada, em torno de 25 vezes, que a do veneno de B. jararaca. Em relação à
atividade fosfolipásica do veneno de B. jararaca, nossos resultados corroboram a
literatura (ANTUNES et al., 2010). Quando avaliamos a atividade fosfolipásica do
veneno de B. atrox do Instituto Butantan (dados não mostrados), resultados
semelhantes àqueles observados no veneno de B. jararaca foram observados,
corroborando Francischetti e cols. (1998), que mostraram semelhança entre os
venenos de B. jararaca e B. atrox do Instituto Butantan. Podemos inferir com isso
que a diferença na proporção de enzimas fosfolipase A 2 nos venenos de B. atrox
pode estar relacionada com a variação geográfica.
A presença de enzimas fibrinolíticas em ensaios in vitro capazes de degradar
direta ou indiretamente a fibrina tem sido reportada em estudos prévios envolvendo
o veneno de serpentes do gênero Bothrops (GENÉ et al., 1989; FURTADO et
al.,1991; SALAZAR et al., 2007). Na avaliação da atividade fibrinolítica, tanto o
veneno de B. atrox da FLONA quanto o de B. jararaca do Instituto Butantan
mostraram-se capazes de degradar a fibrina diretamente e de forma dosedependente. Para as diferentes quantidades de veneno testadas, o veneno de B.
atrox formou um halo no gel de fibrina-agarose, resultante da degradação da fibrina,
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maior que aquele causado pelo de B. jararaca, o que pode ser explicado pela maior
concentração de metaloproteinases no veneno de B. atrox.
Muitas enzimas presentes no veneno de serpentes degradam as cadeias Aα
e Bβ do fibrinogênio, tendo preferência por uma dessas cadeias, ou exclusivamente
causam hidrólise das cadeias Aα ou Bβ, sendo que mais raramente atuam sobre a
cadeia γ (MARKLAND, 1998; SWENSON; MARKLAND, 2005). Assim como
observado no veneno de outros Bothrops (RODRÍGUEZ-ACOSTA et al., 2010;
ANTUNES

et

al.,

2010),

o

veneno

de

B.

atrox

da

FLONA

hidrolisou

preferencialmente a cadeia Aα do fibrinogênio seguido da cadeia Bβ, sem qualquer
alteração aparente da cadeia γ. Isso poderia ser explicado pela presença de
diferentes enzimas fibrinogenolíticas que atuam sobre as cadeias Aα ou Bβ do
fibrinogênio ou de uma mesma enzima com atividade cinética distinta para essas
cadeias. Como a atividade fibrinogenolítica do veneno de B. atrox foi inibida somente
pelo EDTA, isso evidencia que as metaloproteinases, enzimas que clivam
preferencialmente a cadeia Aα, apresentando atividade mais lenta sobre a cadeia
Bβ, são as principais enzimas responsáveis pela hidrólise do fibrinogênio.
Quando comparamos a degradação das cadeias do fibrinogênio pelos
venenos de B. atrox e B. jararaca, observamos que os dois venenos causaram
hidrólise das cadeias Aα e Bβ, não atuando sobre a cadeia γ. No entanto, diferiram
em relação à cinética de degradação da cadeia Bβ, uma vez que se observou a
hidrólise completa pelo veneno de B. atrox enquanto que o veneno de B. jararaca
induziu uma hidrólise lenta e parcial, provavelmente causada pela ação de
serinoproteinases, uma vez que foi inibida na presença de PMSF.
Embora enzimas indutoras de agregação plaquetária, como a trombocitina, já
tenham sido isoladas do veneno de serpentes B. atrox (NIEWIAROWSKI et al.,
1979; KIRBY et al., 1979), o veneno de B. atrox da FLONA apresentou baixa
atividade agregante plaquetária, uma vez que nas diversas concentrações testadas
não foi observada agregação superior a 10%. De fato, Francischetti e cols (1998)
também não encontraram atividade agregante plaquetária no veneno de B. atrox do
Instituto Butantan. Nossos resultados podem indicar a presença importante de
inibidores de agregação plaquetária no veneno de B. atrox, como a batroxostatina,
ou uma menor proporção de trombocitina.
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Quando avaliamos a ação dos venenos de B. jararaca e B. atrox sobre as
plaquetas lavadas de coelho, observamos que o veneno de B. jararaca apresentou
atividade agregante plaquetária mais elevada, o que poderia sugerir que este
veneno é mais predisposto a provocar distúrbios plaquetários nos acidentes ofídicos.
Estudos sobre a avaliação dos níveis hematológicos de pacientes vítimas de
acidentes por B. atrox em Belém, Pará, não encontraram níveis plaquetários fora
dos limites da normalidade (150 - 400 x 109/L) no momento da admissão hospitalar
(PARDAL et al., 2004). Ao contrário, Santoro e cols. (2008) observaram a presença
de trombocitopenia na admissão hospitalar em cerca de 50% dos pacientes
envenenados por B. jararaca.
A

resposta

inflamatória

caracteriza-se

por

vasodilatação

arteriolar,

extravasamento de líquidos e migração de leucócitos para o meio extravascular
(KUMAR et al., 2005). Estudos mostram que a presença de fosfolipases A2
miotóxicas no veneno de B. atrox podem induzir edema (KANASHIRO et al., 2002;
NÚÑEZ et al., 2004). Quando comparamos a dose mínima edematogênica do
veneno de B. atrox da FLONA com a do veneno de B. atrox da Colômbia
(SALDARRIAGA et al., 2003), observamos que o veneno da FLONA é mais
edematogênico.

Nossos

dados

também

indicam

similaridade

no

perfil

edematogênico induzido pelos venenos de serpentes B. atrox e de B. jararaca
adultas (ANTUNES et al., 2010), sendo verificado um início rápido e redução
incompleta do edema mesmo após 24 horas. Além disso, constatamos uma relação
dose-dependente no edema induzido pelo veneno de B. atrox, assim como
observado em outros Bothrops (BARBOSA et al., 2003).
O veneno de B. atrox da FLONA mostrou-se também capaz de induzir a
migração de leucócitos para o local da injeção assim como o veneno de B. atrox do
Amazonas (MAGALHÃES et al., 2011) e do Instituto Butantan (MOREIRA et al.,
2012). Neutrófilos e macrófagos desempenham um importante papel na defesa do
organismo através da fagocitose e liberação de mediadores inflamatórios. O tipo
celular predominante durante a fase aguda do processo inflamatório é o neutrófilo,
sendo depois substituído pelo macrófago (KUMAR et al., 2005). Nossos resultados
mostraram que nas primeiras 4 horas após a injeção de veneno de B. atrox houve
um aumento tanto no número de células polimorfonucleares quanto de
mononucleares, diferindo do observado em outros trabalhos sobre B. atrox
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(MOREIRA et al., 2012), em que o predomínio foi de mononucleares, seguido por
polimorfonucleares. Estudos sobre Bothrops mostram que as metaloproteinases são
os principais componentes do veneno envolvidos na resposta de migração celular
(ZYCHAR et al., 2010).
O efeito hemorrágico observado nos envenenamentos ofídicos associa-se
principalmente com a ação de metaloproteinases presentes nos venenos de
serpentes (BJARNASON; FOX, 1994; GUTIÉRREZ; RUCAVADO, 2000). Toxinas
hemorrágicas têm sido isoladas do veneno de serpentes B. atrox (PETRETSKI et al.,
2000b; 2001). Nossos dados mostram que o veneno de B. atrox é capaz de induzir
hemorragia assim como demonstrado em outros trabalhos sobre B. atrox
(FURTADO et al., 2010; ORTIZ et al., 2012). Quando comparamos a atividade
hemorrágica induzida pelo veneno de B. atrox da FLONA com o da Colômbia e do
Peru (SEGURA et al., 2010), o veneno da FLONA mostrou-se mais hemorrágico,
necessitando de uma quantidade de veneno menor para induzir uma lesão
hemorrágica de 10 mm de diâmetro em camundongos. Os valores obtidos para a
dose mínima hemorrágica dos venenos de B. atrox da FLONA e de B. jararaca
(SEGURA et al., 2010) mostram similaridade entre si.
Este estudo indica que o veneno de B. atrox da FLONA possui as atividades
trombina-símile, procoagulante (fator II e X), fibrinolítica e fosfolipásica mais
elevadas quando comparadas às do veneno de B. jararaca fornecido pelo Instituto
Butantan, diferindo também em relação às atividades fibrinogenolítica e agregante
plaquetária. Ainda, demonstra que o veneno de B. atrox induz resposta inflamatória,
assim como hemorragia, e que o antiveneno botrópico é efetivo na neutralização das
atividades coagulante e desfibrinogenante deste veneno. Além disso, reforça a
importância da realização de estudos para verificar a existência de variabilidade na
composição e atividade biológicas dos venenos. Essa variação pode repercutir na
sintomatologia dos envenenamentos, o que é relevante para o tratamento dos
acidentes ofídicos e evidencia a necessidade ou não de antivenenos mais efetivos.
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6. CONCLUSÕES

 O veneno de serpentes Bothrops atrox provenientes da Floresta Nacional
do Tapajós, região de Santarém (Belterra), estado do Pará, apresenta atividades
trombina-símile, procoagulante, fosfolipásica, fibrino(geno)lítica, desfibrinogenante,
inflamatória (edema e migração celular) e hemorrágica. Não sendo observada
atividade agregante plaquetária;
 O antiveneno botrópico comercial fornecido pelo Instituto Butantan
neutraliza as atividades coagulante e desfibrinogenante do veneno de B. atrox da
FLONA, embora este veneno não seja utilizado na produção do antiveneno,
corroborando assim estudos clínicos realizados em Belém, estado do Pará;
 O perfil eletroforético do veneno de B. atrox da FLONA mostrou-se menos
complexo que o de B. jararaca do Instituto Butantan, uma vez que apresentou um
menor número de bandas proteicas e em geral menos intensas;
 O veneno de B. atrox da FLONA possui as atividades trombina-símile,
procoagulante, fibrinolítica e fosfolipásica mais elevadas que às do veneno de B.
jararaca fornecido pelo Instituto Butantan. Em relação à atividade fibrinogenolítica,
as metaloproteinases do veneno de B. atrox degradam as cadeias Aα e Bβ,
enquanto que as do veneno de B. jararaca degradam a cadeia Aα;
 Algumas atividades biológicas do veneno de B. atrox da FLONA
apresentam-se mais elevadas do que as do veneno de B. atrox de outras regiões,
mostrando assim a variabilidade geográfica do veneno, a qual pode repercutir na
gravidade das manifestações clínicas observadas nas vítimas de acidentes ofídicos.
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APÊNDICE A

Solução de Turk (DACIE; LEWIS, 1991)

Ácido acético glacial (CH3COOH)..............................................................3 mL
Violeta de Genciana (solução aquosa a 1%) .............................................1 mL
Água destilada q.s.p............................................................................... 100 mL

Solução de Turk Modificada

Ácido acético glacial (CH3COOH)..............................................................3 mL
Violeta de Metila........................................................................................0,01 g
Água destilada q.s.p............................................................................... 100 mL

70

APÊNDICES

__________________________________________________________________________________

APÊNDICE B

O método de placa de fibrina – agarose foi utilizado para avaliar a fibrinólise
induzida pelos venenos de Bothrops atrox e B. jararaca. Na figura 13 podem ser
observados os halos no gel de fibrina-agarose resultante da degradação da fibrina
induzidos pelas diferentes quantidades de veneno testadas.

a

b

1 µg

10 µg

5 µg

c

Controle

d
10 µg

1 µg

5 µg

Controle

Figura 13 - Halos de fibrinólise induzidos pelos venenos de serpentes Bothrops atrox e de B.
jararaca em placas de fibrina – agarose. As placas mostram os halos de fibrinólise
para as diferentes quantidades de venenos: 1 e 5 µg (a) e 10 µg (b) de veneno de B.
atrox; 1 e 5 µg (c) e 10 µg (d) de veneno de B. jararaca. Solução salina 0,85% (b e d) foi
utilizada como controle negativo.

71

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

__________________________________________________________________________

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS*
ANTUNES, T. C.; YAMASHITA, K. M.; BARBARO, K. C.; SAIKI, M.; SANTORO, M.
L. Comparative analyses of newborn and Bothrops jararaca snake venoms. Toxicon,
v. 56, p. 1-16, 2010.

ARAÚJO, A. L.; RADVANYI, F. Determination of phospholipase A2 activity by a
colorimetric assay using a pH indicator. Toxicon, v. 25, n. 11, p. 1181-1188, 1987.

ÁVILA-PIRES, T. C. S.; HOOGMOED, M. S.; VITT, L. J. Herpetofauna da Amazônia.
In: NASCIMENTO, L.B.; OLIVEIRA, M.E. Herpetologia no Brasil II. Belo Horizonte:
Sociedade Brasileira de Herpetologia, 2007.

BARBOSA, A. M.; AMARAL, R. O.; TEIXEIRA, C. F. P.; et al. Pharmacological
characterization of mouse hind paw oedema induced by Botrhops insularis (jararaca
ilhoa) snake venom. Toxicon, v. 42, p. 515-523, 2003.

BARROS, S. F.; FRIEDLANSKAIA, I.; PETRICEVICH, V. L.; KIPNIS, T. L. Local
inflammation, lethality and cytokine release in mice injected with Bothrops atrox
venom. Mediators of inflamm., v. 7, p. 339-346, 1998.

BJARNASON, J. B.; FOX, J. W. Hemorrhagic metalloproteinases from snake
venoms. Pharmacol. Ther., v. 62, p. 325-372, 1994.

BLOMBACK, B. Studies on the action of thrombic enzymes on bovine fibrinogen as
measured by N-terminal analysis. Arkiv. Kemi, v. 12, p. 321, 1958.

BLUM, H.; BEIER, H.; GROSS, H. J. Improved silver staining of plant proteins, RNA
and DNA in polyacrylamide gels. Electrophoresis, v. 8, p. 93-99, 1987.

BOECHAT, A. L.; PAIVA, C. S.; FRANÇA, F. O.; DOS-SANTOS, M. C. Heparinantivenom association: differential neutralization effectives in Bothrops atrox and B.
erythromelas envenoming. Rev. Inst. Med. Trop. S. Paulo, v. 43, n. 1, p. 7-14,
2001.

73
*De acordo com:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação:
referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

__________________________________________________________________________

BORGES, C. C.; SADAHIRO, M.; SANTOS, M. C. Aspectos epidemiológicos e
clínicos dos acidentes ofídicos ocorridos nos municípios do Estado do Amazonas.
Rev. Soc. Bras. Med. Trop., v. 32, n. 6, p. 637-646, 1999.
BORN, G. V. R. Aggregation of blood platelets by adenosine diphosphate and its
reversal. Nature, v. 4832, p. 927-929, 1962.

BRASIL. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais
peçonhentos. 2 ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001.

BRAUD, S.; BON, C.; WISNER, A. Snake venom proteins action on hemostasis.
Biochimie, v. 82, p. 851-859, 2000.

CAMPBELL, J. A.; LAMAR, W. W. The Venomous Reptiles of the Western
Hemisphere. Ithaca (NY): Comstock Publishing Associates, 2004.

CARDOSO, D. F.; YAMAGUCHI, I. K.; MOURA-DA-SIVA, A. M. Produção de soros
antitoxinas e perspectivas de modernização por técnicas de biologia molecular. In:
CARDOSO, J. L.; FRANÇA, F. O. S.; WEN, F. H.; MÁLAQUE, C. M. S.; JR, V. H.
Animais peçonhentos no Brasil: biologia, clínica e terapêutica. 2 ed. São Paulo:
SARVIER, 2009.

CARRASCO, P. A.; MATTONI, C. I.; LEYNAUD, G. C.; SCROCCHI, G. J.
Morphology, phylogeny and taxonomy of South American bothropoid pitvipers
(Serpentes, Viperidae). Zoologica Scripta, v. 41, p. 109-124, 2012.

CAVINATO, R. A.; REMOLD, H.; KIPNIS, T. L. Purification and variability in
thrombin-like activity of Bothrops atrox venom from different geographic regions.
Toxicon, v. 36, n. 2, p. 257-267, 1998.

CHIPPAUX, J. P.; WILLIAMS, V.; WHITE, J. Snake venom variability: methods of
study, results and interpretation. Toxicon, v. 29, n. 11, p. 1279-1303, 1991.

CINTRA, A. C. O.; DE TONI, L. G. B.; SARTIM, M. A.; FRANCO, M. A.; CAETANO,
R. C.; MURAKAMI, M. T.; SAMPAIO, S. V. Batroxase, a new metaloproteinase from
Bothrops atrox snake venom with strong fibrinolytic activity. Toxicon, v. 60, p. 70-82,
2012.

DACIE, J.V.; LEWIS, S.M. Practical Haematology. 7 ed. United States: Churchill
Livingstone, 1991.
74

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

__________________________________________________________________________

DALTRY, J. C.; PONNUDURAI, G.; SHIN, C. K.; TAN, N.; THORPE, R. S.;
WUSTER, W. Electrophoretic profiles and biological activities: intraspecific variation
in the venom of the Malayan pit viper (Calloselasma rhodostoma). Toxicon, v. 34, p.
67-79, 1996.

DAVIE, E. W.; FUJIKAWA, K.; KISIEL, W. The coagulation cascade: initiation,
maintenance, and regulation. Biochemistry, v. 30, n. 43, p. 10363-10370, 1991.

DENSON, K. W. E. Coagulant and anticoagulant action of snake venoms. Toxicon v.
7, p. 5-11, 1969.

FENWICK, A. M.; RONALD, L. G. JR., JENNAFER, A. E.; CHRISTOPHER, L. P.
Morphological and molecular evidence for phylogeny and classification of South
American pitvipers, genera Bothrops, Bothriopsis, and Bothrocophias (Serpentes:
Viperidae). Zoological J. of the Linnean Society, v. 156, p. 617-640, 2009.

FRANCO, F. L. Origem e diversidade das serpentes. In: CARDOSO, J. L.; FRANÇA,
F. O. S.; WEN, F. H.; MÁLAQUE, C. M. S.; JR, V. H. Animais peçonhentos no
Brasil: biologia, clínica e terapêutica. 2 ed. São Paulo: SARVIER, 2009.

FRANÇA, F. O. S.; MÁLAQUE, C. M. S. Acidente botrópico. In: CARDOSO, J. L.;
FRANÇA, F. O. S.; WEN, F.H.; MÁLAQUE, C. M. S.; JR, V. H. Animais
peçonhentos no Brasil: biologia, clínica e terapêutica. 2 ed. São Paulo: SARVIER,
2009.

FRANCISCHETTI, I. M. B.; CASTRO, H. C.; ZINGALI, R. B.; CARLINI, C. R.;
GUIMARÃES, J. A. Bothrops sp. snake venoms: comparison of some biochemical
and physicochemical properties and interference in platelet functions. Comp.
Biochem. Physiol., 119C, n. 1, p. 21-29, 1998.

FURTADO, M. F. D; MARUYAMA, M; KAMIGUTI, A. S.; ANTONIO, L. C.
Comparative study of nine Bothrops snake venoms from adult female snakes and
their offspring. Toxicon, v. 29, n. 2, p. 219-226, 1991.

FURTADO, M. F. D. F.; CARDOSO, S. T.; SOARES, O. E.; PEREIRA, A. P.;
FERNANDES, D. S.; TAMBOURGI, D. V.; SAN’TANNA, O. A. Antigenic crossreactivity and immunogenicity of Bothrops venoms from snakes of the Amazon
region. Toxicon, v. 55, p. 881-887, 2010.

75

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

__________________________________________________________________________

GENÉ, J. A.; ROY, A., ROJAS, G.; GUTIÉRREZ, J. M.; CERDAS, L. Comparative
study on coagulant, defibrinating, fibrinolytic and fibrinogenolytic activities of Costa
Rican Crotaline snake venoms and their neutralization by a polyvalent antivenom.
Toxicon, v. 27, n. 8, p. 841-849, 1989.

GIRÓN, M. E.; SALAZAR, A. M.; AGUILAR, I.; PÉREZ, J. C.; SÁNCHEZ, E. E.;
AROCHA-PIÑANGO, C. L.; RODRÍGUEZ-ACOSTA, A., GUERRERO, B.
Hemorrhagic, coagulant and fibrino(geno)lytic activities of crude venom and fractions
from mapanare (Bothrops colombiensis) snakes. Comp. Biochem. Physiol, Part C,
n. 147, p. 113-121, 2008.

GREGORY-DWYER, V. M.; EGEN, N. B.; BOSISIO, A. B.; RIGHETTI, P. G.;
RUSSEL, F. E. An isoelectric focusing study of seasonal variation in rattlesnake
venom proteins. Toxicon, v. 24, p. 995-1000, 1986.

GUTIÉRREZ, J. M.; LOMONTE, B.; LEON, G.; RUCAVADO, A.; CHAVES, F.;
ANGULO, Y. Trends in snakebite envenomation therapy: scientific, technological and
public health considerations. Curr. Pharm. Des.,v. 13, p. 2935-2950, 2007.

GUTIÉRREZ, J. M.; LOMONTE, B. Efectos locales em el envenenamento ofídico em
América Latina. In: CARDOSO, J. L.; FRANÇA, F. O. S.; WEN, F. H.; MÁLAQUE, C.
M. S.; JR, V. H. Animais peçonhentos no Brasil: biologia, clínica e terapêutica. 2
ed. São Paulo: SARVIER, 2009.

GUTIÉRREZ, J.M.; RUCAVADO, A. Snake venom metalloproteinases: their role in
the pathogenesis of local tissue damage. Biochimie, v. 82, p. 841-850, 2000.

HOFMANN, H.; BON, C. Blood coagulation induced by the venom of Bothrops atrox:
identification, purification, and properties of a prothrombin activator. Biochemistry, v.
26, p. 772-780, 1987a.

___________. Blood coagulation induced by the venom of Bothrops atrox:
identification, purification, and properties of two factor X activators. Biochemistry, v.
26, p. 780-787, 1987b.

KAMIGUTI, A. S.; CARDOSO, J. L. C. Haemostatic changes caused by the venoms
of south american snakes. Toxicon, v. 27, n. 9, p. 955-963, 1989.

KANASHIRO, M. M.; ESCOCARD, R. C.; PETRETSKI, J. H.; et al. Biochemical and
biological properties of phospholipases A2 from Bothrops atrox snake venom.
Biochemical Pharmacology, v. 64, p. 1179-1186, 2002.
76

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

__________________________________________________________________________

KASTURIRATNE, A.; WICKREMASINGHE, A. R.; DE SILVA, N.; GUNAWARDENA,
N. K.; PATHMESWARAN, A.; PREMARATNA, R.; SAVIOLI, L.; LALLOO, D. G..; DE
SILVA, H. J. The global burden of snakebite: a literature analysis and modelling
based on regional estimates of envenoming and deaths. PLos Med., v. 5, p. 15911604, 2008.

KINI, R. M.; EVANS, H. J. A Model to explain the pharmacological effects of snake
venom phospholipases A2. Toxicon, v. 27, n. 6, p. 613-635, 1989.
KIRBY, E. P.; NIEWIAROWSKI, S.; STOCKER, K.; KETTNER, C.; SHAW, E.;
BRUDZYNSKI, T. M. Thrombocytin, a serine protease from Bothrops atrox venom. 1.
Purification and characterization of the enzyme. Biochemistry, v. 18, n. 16, p. 35643570, 1979.

KOHLHOFF, M.; BORGES, M. H.; YARLEQUE, A.; CABEZAS, C.; RICHARDSON,
M.; SANCHEZ, E. F. Exploring the proteomes of the venoms of the Peruvian pit
vipers Bothrops atrox, B. barnetti e B. pictus. J. Proteomics, v. 75, p. 2181-2195,
2012.

KUCH, U.; MEBS, D.; GUTIÉRREZ, J. M.; FREIRE, A. Biochemical and biological
characterization of Ecuadorian pitviper venoms (genera Bothriechis, Bothriopsis,
Bothrops and Lachesis). Toxicon, v. 34, n. 6, p. 714-717, 1996.

KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; FAUSTO, N. Inflamação aguda e crônica. In: ROBBINS,
S. L.; COTRAN, R. S. Patologia: Bases Patológicas das Doenças. 7 ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, p. 49-89, 2005.

JESPERSEN, J. ; ASTRUP, T. A Study of the fibrin plate Assay of fibrinolytic agents.
Haemostasis, v. 13, p. 301-315, 1983.

LAEMMLI, U.K. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of
bacteriophage T4. Nature, v. 227, p. 680-685, 1970.

LIMA, A. C. S. F.; CAMPOS, C. E. C.; RIBEIRO, J. R. Perfil epidemiológico de
acidentes ofídicos do Estado do Amapá. Rev. Soc. Bras. Med. Trop., v. 42, n. 3, p.
329-335, 2009.

LOMONTE, B.; GUTIÉRREZ, J. M. A new muscle-damaging toxin, myotoxin II, from
the venom of the snake Bothrops asper (terciopelo). Toxicon, v. 27, p. 725-733,
1989.
77

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

__________________________________________________________________________

___________________. Phospholipases A2 from Viperidae snake venoms: How do
they induce skeletal muscle damage? Acta Chim. Slov., v. 58, p: 647-659, 2011.

LOPÉZ-LOZANO, J. L.; SOUSA, M. V.; RICART, C. A. O.; CHÁVEZ-OLORTEGUI,
C.; SANCHEZ, E. F.; MUNIZ, E. G.; BÜHRNHEIM, P. F; MORHY, L. Ontogenetic
variation of metalloproteinases and plasma coagulant activity in venoms of wild
Bothrops atrox specimens from Amazonian rain forest. Toxicon, v. 40, p. 997-1006,
2002.

MAGALHÃES, A.; SANTOS, G.B.; VERDAM, M.C.S.; FRAPORTI, L.; MALHEIRO,
A.; LIMA, E.S.; DOS-SANTOS, M.C. Inhibition of the inflammatory and coagulant
action of Bothrops atrox venom by the plant species Marsypianthes chamaedrys. J.
Ethnopharmacol., v. 134, p. 82-88, 2011.

MÁLAQUE, C.M.S.; FRANÇA, F.O.S. Acidente laquético. In: CARDOSO, J.L.;
FRANÇA, F.O.S.; WEN, F.H.; MÁLAQUE, C.M.S.; JR, V.H. Animais peçonhentos
no Brasil: biologia, clínica e terapêutica. 2 ed. São Paulo: SARVIER, 2003.

MARKLAND, F. Snake venoms and the hemostatic system. Toxicon, v. 36, p. 17491800, 1998.

MARTINS, M.; SANTOS, M. C.; OLIVEIRA, M. E. Biologia e identificação de
serpentes. In: SANTOS, M.; MARTINS, M.; BOECHAT, A. L.; NETO, R. P. S. N.;
OLIVEIRA, M. E. Serpentes de interesse médico da Amazônia. Manaus:
UA/SESU, 1995.

MEIER, J.; FREYVOGEL, T. A. Comparative studies on venoms of the fer-de-lance
(Bothrops atrox), carpet viper (Echis carinatus) and spitting cobra (Naja nigricollis)
snakes at different ages. Toxicon, v. 18, p. 661-662, 1980.

MELGAREJO, A. R. Serpentes peçonhentas do Brasil. In: CARDOSO, J. L.;
FRANÇA, F. O. S.; WEN, F. H.; MÁLAQUE, C. M. S.; JR, V. H. Animais
peçonhentos no Brasil: biologia, clínica e terapêutica. 2 ed. São Paulo: SARVIER,
2009.

MENEZES, M. C.; FURTADO, M. F.; TRAVAGLIA-CARDOSO, S. R.; CAMARGO, A.
C. M.; SERRANO, S. M. T. Sex-based individual variation of snake venom proteome
among eighteen Bothrops jararaca siblings. Toxicon, v. 47, p. 304-312, 2006.

MOREIRA, V.; DOS-SANTOS, M. C.; NASCIMENTO, N. G.; SILVA, H. B.;
FERNANDES, C. M.; LIMA, M. R. D. Local inflammatory events induced by Bothrops
78

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

__________________________________________________________________________

atrox snake venom and release of distinct classes of inflammatory mediators.
Toxicon, v. 60, p. 12-20, 2012.

MORENO, E.; QUEIROZ-ANDRADE, M.; LIRA-DA-SILVA, R. M.; TAVARES-NETO,
J. Características clínico-epidemiológicas dos acidentes ofídicos em Rio Branco,
Acre. Rev. Soc. Bras. Med. Trop., v. 38, n. 1, p. 15-21, 2005.

MUSTARD, J. F.; KINLOUGH-RATHBONE, R. L.; PACKHAM, M. A. Isolation of
human platelets from plasma by centrifugation and washing. In: HAWIGER, J. (Ed).
Methods Enzymol. v.169. Academic Press, 1989.

NAHAS, L.; DENSON, K. W. E.; MAcFARLANE, R. G. A study of the coagulant
action of eight snake venoms. Thromb. Diath. Haemorrh., v. 12, p. 355, 1964.

NASCIMENTO, S. P. Aspectos epidemiológicos dos acidentes ofídicos ocorridos no
Estado de Roraima, Brasil, entre 1992 e 1998. Cad. Saúde Pública, v. 16, n. 1, p.
271-276, 2000.

NIEWIAROWSKI, S.; KIRBY, E. P.; BRUDZYNSKI, T. M.; STOCKER, K.
Thrombocytin, a serine protease from Bothrops atrox venom: interaction with
platelets and plasma-clotting factors. Biochemistry, v. 18, n. 16, p. 3570-3577,
1979.

NÚÑEZ, V.; AERCE, V.; GUTIÉRREZ, J. M.; LOMONTE, B. Structural and functional
characterization of myotoxin I, a Lys 49 phospholipases A 2 homologue from the
venom of the snake Bothrops atrox. Toxicon, v. 44, p. 91-101, 2004.

OLIVEIRA, M. E.; MARTINS, M. When and where to find a pitviper: activity patterns
and habitat use of the lancehead, Bothrops atrox, in central Amazonia, Brazil.
Herpetological Natural History, v. 8, n. 2, p. 101-110, 2001.

OLIVEIRA, R. C.; WEN, F. H.; SIFUENTES, D. N. Epidemiologia dos acidentes por
animais peçonhentos. In: CARDOSO, J.L.; FRANÇA, F.O.S.; WEN, F.H.; MÁLAQUE,
C.M.S.; JR, V.H. Animais peçonhentos no Brasil: biologia, clínica e terapêutica. 2
ed. São Paulo: SARVIER, 2009.

ORTIZ, C.; LAZO, F.; BELLIDO, C.; GONZALES, E. YARLEQUE, A. Variaciones en
las actividades enzimáticas del veneno de la serpiente Bothrops atrox “jergón”, de
tres zonas geográficas del Perú. Rev. Peru Med. Exp. Salud Publica, v. 29, n. 2, p.
198-205, 2012.
79

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

__________________________________________________________________________

OTERO, R.; OSORIO, R.G.; VALDERRAMA, R.; GIRALDO, C.A. Efectos
farmacológicos y enzimáticos de los venenos de serpientes de Antioquia y Chocó
(Colombia). Toxicon, v. 30, n. 5/6, p. 611-620, 1992.

PARDAL, P. P. O.; REZENDE, M. B.; DOURADO, H. V. Acidentes ofídicos. In:
QUEIROZ-DE-LEÃO, R. N. (coordenador). Doenças infecciosas e parasitárias:
enfoque amazônico. Belém: CEJUP: UEPA: Instituto Evandro Chagas, 1997.

PARDAL, P. P. O.; SOUZA, S. M.; MONTEIRO, M. R. C. C.; FAN, H. W.;
CARDOSO, J. L. C.; FRANÇA, F. O. S.; et al. Clinical trial of two antivenoms for the
treatment of Bothrops and Lachesis bites in the northeastern Amazon region of
Brazil. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg., v. 98, p. 28–42, 2004.

PATIÑO, A. C.; PEREAÑEZ, J. A.; NÚNEZ, V.; BENJUMEA, D. M.; FERNANDEZ,
M.; RUCAVADO, A.; SANZ, L.; CALVETE, J.J. Isolation and biological
characterization of Batx-I, a weak hemorrhagic and fibrinogenolytic PI
metalloproteinase from Colombian Bothrops atrox venom. Toxicon, v. 56, p. 936943, 2010.

PETRETSKI, J. H.; KANASHIRO, M.; SILVA, C. P.; ALVES, E. W.; KIPNIS,T. L. Two
related thrombin-like enzymes present in Bothrops atrox venom. Braz. J. Med. Biol.
Res., v. 33, p. 1293-1300, 2000a.

PETRETSKI, J. H.; KANASHIRO, M.; RODRIGUES, G. R.; ALVES, E. W.;
MACHADO, O. L. T.; KIPNIS, T. L. Edema induction by the disintegrin-like/cysteinrich domains from a Bothrops atrox hemorrhagin. Biochem. Biophys. Res.
Commun., v. 276, p. 29-34, 2000b.

____________________. Purification and identification of a 25 kDa hemorrhagin
from Bothrops atrox venom. Protein and peptide letters, v. 8, n. 3, p. 187-192,
2001.

QUEIROZ, G. P.; PESSOA, L. A.; PORTARO, F. C. V.; FURTADO, M. F.;
TAMBOURGI, D. V. Interspecific variation in venom composition and toxicity of
Brazilian snakes from Bothrops genus. Toxicon, v. 52, p. 842-851, 2008.

RODRÍGUEZ-ACOSTA, A.; SANCHÉZ, E. E.; MÁRQUEZ, A.; CARVAJAL, Z.;
SALAZAR, A. M.; GIRÓN, M. E.; ESTRELLA, A.; GIL, A.; GUERRERO, B.
Hemostatic properties of Venezuelan Bothrops snakes venoms with special
reference of Bothrops isabelae venom. Toxicon, v. 56, p. 926-935, 2010.

80

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

__________________________________________________________________________

ROJAS, E.; QUESADA, L.; ARCE, V.; LOMONTE, B.; ROJAS, G.; GUTIÉRREZ, J.
M. Neutralization of four Peruvian Bothrops sp. Snake venoms by polyvalent
antivenom produced in Perú and Costa Rica: preclinical assessment. Acta Trop., v.
93, p. 85-95, 2005.

ROSING, J.; GOVERS-RIEMSLAG, J.W.P.; TANS, L.Y.G. Factor V Activation and
Inactivation by Venom Proteases. Haemostasis, v. 31, p. 241-246, 2001.

RUCINSKI, B.; NIEWIAROWSKI, S.; HOLT, J.C.; SOSZKA, T. KNUDSEN, K.A.
Batroxostatin, an Arg-Gly-Aso-containing peptide from Bothrops atrox, is a potent
inhibitor of platelet aggregation and cell interaction with fibronectin. Biochim.
Biophys. Acta, v. 1054, p. 257-262, 1990.

SAÚDE&ALEGRIA. Projeto Saúde e Alegria: mapa da área de atuação. Disponível
em: http://www.saudeealegria.org.br/. Acesso em: 20 Ago. 2010.

SALAZAR, A. M.; RODRIGUEZ-ACOSTA, A.; GIRÓN, M. E.; AGUILAR, I.;
GUERRERO, B. A comparative analysis of the clotting and fibrinolytic activities of the
snake venom (Bothrops atrox) from different geographical areas in Venezuela.
Thromb. Res., v. 120, p. 95-104, 2007.

SALDARRIAGA, M. M.; OTERO, R.; NÚÑEZ, V.; TORO, M. F.; DÍAZ, A.:
GUTIÉRREZ, J. M. Ontogenetic variability of Bothrops atrox and Bothrops asper
snake venoms from Colombia. Toxicon, v. 42, p. 405-411, 2003.

SANO-MARTINS, I. S.; SANTORO, M. L. Distúrbios hemostáticos em
envenenamentos por animais peçonhentos no Brasil. In: CARDOSO, J. L.; FRANÇA,
F. O. S.; WEN, F. H.; MÁLAQUE, C. M. S.; JR, V. H. Animais peçonhentos no
Brasil: biologia, clínica e terapêutica. 2 ed. São Paulo: SARVIER, 2009.

SANTORO, M. L; SANO-MARTINS, I. S. Different clotting mechanisms of Bothrops
jararaca snake venom on human and rabbit plasmas. Toxicon, v. 31, n. 6, p. 733742, 1993.

SANTORO, M. L.; SOUSA-E-SILVA, M. C. C.; GONÇALVES, L. R. C.; ALMEIDASANTOS, S. M.; CARDOSO, D. F.; LAPORTA-FERREIRA, I. L.; SAIKI, M.; PERES,
C. A.; SANO-MARTINS, I. S. Comparison of the biological activities in venoms from
three subspecies of the South American rattlesnake (Crotalus durissus terrificus, C.
durissus cascavella and C. durissus collilineatus). Comp. Biochem. Physiol, Part C
v. 122, p. 61-73, 1999.

81

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

__________________________________________________________________________

SANTORO, M. L.; SANO-MARTINS, I. S.; FAN, H. W.; CARDOSO, J. L. C.;
THEAKSTON, R. D. G.; WARRELL, D. A., BIASG. Haematological evaluation of
patients bitten by the jararaca, Bothrops jararaca, in Brazil. Toxicon, v. 51, p. 14401448, 2008.

SEGURA, A.; CASTILLO, M. C.; NÚÑEZ, V. et al. Preclinical assessment of the
neutralizing capacity of antivenoms produced in six Latin American countries against
medically-relevant Bothrops snake venoms. Toxicon, v. 56, p. 980-989, 2010.

SINAN. Acidente por animais peçonhentos - notificações registradas no sistema de
informação de agravos de notificação - SINAN net. Disponível em :
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/tabnet/dh?sinannet/animaisp/bases/animaisbrn
et.def. Acesso em: 27 Jun. 2013.

SOUZA, C. A. T.; KAYANO, A. M.; SETÚBAL, S. S.; PONTES, A. S.; FURTADO, J.
L.; KWASNIEWSKI, F. H.; ZAQUEO, K. D.; SOARES, A. M.; STÁBELI, R. G.;
ZULIANI, J. P. Local and systemic biochemical alterations induced by Bothrops atrox
snake venom in mice. J. Venom Res. v. 3, p. 28-34, 2012.

STOCKER, K.; BARLOW, G. H. The coagulant enzyme from Bothrops atrox venom
(batroxobin). Methods in Enzymology, v. 45, p. 214-223, 1976.

SWENSON, S.; MARKLAND JR., F. S. Snake venom fibrin(ogen)olytic enzymes.
Toxicon, v. 45, p. 1021-1039, 2005.

THEASKTON, R. D. G.; REID, H. A. Development of simple standard assay
procedures for the characterization of snake venoms. Bull. World Health Organ., v.
61, p. 949-956, 1983.

TURCI, L. C. B.; ALBUQUERQUE, S.; BERNARDE, P. S.; MIRANDA, D. B. Uso do
hábitat, atividade e comportamento de Bothriopsis bilineatus e de Bothrops atrox
(Serpentes: Viperidae) na floresta do Rio Moa, Acre, Brasil. Biota Neotropica, v. 9,
n. 3, p. 197-206, 2009.

WALDEZ, F.; VOGT, R. C. Aspectos ecológicos e epidemiológicos de acidentes
ofídicos em comunidades ribeirinhas do baixo rio Purus, Amazonas, Brasil. Acta
Amazonica, v. 39, n. 3, p. 681-692, 2009.

WHO.
Neglected
tropical
diseases:
snakebites.
Disponível
em:
http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/snakebites/en/. Acesso em: 27 Jun.
2013a.
82

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

__________________________________________________________________________

WHO. Neglected tropical diseases: The 17 neglected tropical diseases. Disponível
em: http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/. Acesso em: 27 de Jun.
2013b.

YAMADA, D.; SEKIYA, F.; MORITA, T. Prothrombin and factor X activator activities
in the venoms of viperidae snake. Toxicon, v. 35, n. 11, p. 1581-1589, 1997.

ZYCHAR, B.C.; DALE, C.S.; DEMARCHI, D.S.; GONÇALVES, L.R.C. Contribution of
metalloproteases, serine proteases and phospholipases A 2 to the inflammatory
reaction induces by Bothrops jararaca crude venom in mice. Toxicon, v. 55, p. 227234, 2010

83

