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RESUMO 

 

Os acidentes ofídicos representam um sério problema em saúde pública nos países tropicais e 

subtropicais, sendo o gênero Bothrops o maior responsável pelos acidentes no Brasil e em 

toda a América Latina (correspondendo cerca de 90 % dos casos). Os efeitos locais (dor, 

edema, hemorragia e necrose tecidual) e sistêmicos (alterações cardiovasculares, choque e 

distúrbios da coagulação sanguínea) causados pela peçonha das serpentes do gênero Bothrops 

são devido aos inúmeros componentes protéicos e não-protéicos (carboidratos, lipídios, 

nucleotídeos, aminas biogênicas e vários íons), que fazem parte da constituição da peçonha. A 

única forma de terapia cientificamente validada é a soroterapia antiveneno, que, no entanto, 

não é eficaz com relação aos efeitos locais produzidos e, além disso, pode ocasionar sérias 

reações de hipersensibilidade aos pacientes. Sendo assim, a busca por novas alternativas à 

soroterapia se faz importante, e nesse contexto, muitas plantas medicinais vêm se destacando 

pelo uso popular como antiofídicas. Dentre essas plantas, pode-se citar a espécie Jatropha 

mollissima (Euphorbiaceae) que apresenta amplo uso popular na medicina tradicional como 

antiofídica, anti-inflamatória, antimicrobiana e antitérmica. Portanto, esse trabalho tem como 

objetivo a avaliação do potencial neutralizante dos efeitos locais induzidos pelas peçonhas de 

Bothrops erythromelas e Bothrops jararaca pelo extrato aquoso das folhas de J. mollissima. 

O extrato das folhas foi preparado por decocção, fracionado (por meio de partição líquido-

líquido) e caracterizado por cromatografia em camada delgada (CCD) e Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência (CLAE). A atividade antiofídica do extrato foi avaliada nos 

modelos de edema de pata, peritonite, hemorragia e miotoxicidade induzidos pelas peçonhas 

de B. erythromelas e B. jararaca sendo utilizados camundongos Swiss de ambos os sexos. 

Em todos os modelos o extrato foi avaliado pela via intraperitoneal nas doses de 50, 100 e 200 

mg/kg, sendo administrado 30 minutos antes da injeção da peçonha (protocolo de pré-

tratamento). Manchas sugestivas da presença dos flavonóides: apigenina, luteolina, orientina, 

isoorientina, vitexina e vitexina-2-O-ramnosídeo foram detectadas no extrato através da co-

CCD. Por meio de CLAE foram identificados os flavonóides isoorientina, orientina, vitexina 

e isovitexina. Todas as doses testadas do extrato de J. mollissima reduziram o edema de pata 

induzido pelas peçonhas com intensidade similar à dexametasona. O extrato aquoso das folhas 

de J. mollissima, em todas as doses avaliadas, inibiu a migração celular induzida por B. 

erythromelas e B. jararaca promovendo a inibição do recrutamento tanto de células 

mononucleares quanto das células polimorfonucleares. A hemorragia local induzida pela 

peçonha de B. jararaca foi inibida significativamente pelo extrato. Ambas as peçonhas foram 

inibidas pelo extrato na atividade miotóxica. Esses resultados indicam que o extrato aquoso 

das folhas de J. mollissima apresenta potencial propriedade antiofídica sobretudo com relação 

ao efeitos locais, o que poderia justificar o uso dessa planta na medicina tradicional e na 

terapia complementar como antiofídica.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Jatropha mollissima. B. erythromelas. B. jararaca. Atividade antiofídica. 
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ABSTRACT 
 

Snakebites are a serious public health problem in tropical and subtropical countries and 

Bothrops genus is responsible for the accidents in Brazil and throughout Latin America (90% 

of cases). The local effects (pain, edema, hemorrhage and myonecrosis) and systemic 

(cardiovascular alterations, shock and blood clotting disorders) caused by the venom of 

Bothrops are due to the numerous protein and non-protein components, which are part of the 

constitution of the poison. The only form of therapy is scientifically validated antivenom 

serum therapy which, however, is not effective with respect to local effects produced, risk of 

immunological reactions, high cost and difficult access in some regions. Thus, the search for 

new alternatives to serum therapy becomes important, and in this context, many medicinal 

plants have been highlighted by the popular use as antiophidic. Among these plants, we can 

mention the species Jatropha mollissima (Euphorbiaceae) which has popular use in traditional 

medicine as antiophidic, anti-inflammatory, antimicrobial and antipyretic. Therefore, this 

study aims to evaluate the neutralizing potential of local effects induced by the venom of 

Bothrops erythromelas and Bothrops jararaca with the aqueous extract of the leaves of J. 

mollissima. The leaf extracts were prepared by decoction, fractionated (by liquid-liquid 

partition) and characterized by thin layer chromatography (TLC) and High Performance 

Liquid Chromatography (HPLC). Antiophidic activity of the extract was evaluated in model 

of paw edema, peritonitis, bleeding and myotoxicity induced by venoms of B. jararaca and B. 

erythromelas. In all models, the extract was evaluated by intraperitoneal route at the doses of 

50, 100 and 200 mg/kg, administered 30 minutes prior to injection of the venom (pretreatment 

protocol). Stains suggestive of the presence of flavonoids: apigenin, luteolin, orientin, 

isoorientin, vitexin and vitexin-2-O-rhamnoside were detected in the extract by co-CCD. By 

means of HPLC were identified isoorientin, orientin, vitexin and isovitexin. All tested doses 

of J. mollissima extract reduced the paw edema induced by the venom with intensity similar 

to dexamethasone. The aqueous extract of J. mollissima leaves on all evaluated doses, 

inhibited cell migration induced by B. jararaca and B. erythromelas promoting inhibition of 

recruitment of mononuclear cells and the polymorphonuclear cells. Local bleeding induced by 

B. jararaca venom was significantly inhibited by the extract. Both venoms were inhibited by 

the extract in myotoxic activity. These results indicate that the aqueous extract of J. 

mollissima leaves have snakebite potential, particularly with respect to local effects, which 

may justify the use of this plant in traditional medicine and complementary therapy as anti-

venom serum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Jatropha mollissima. B. erythromelas. B. jararaca. Antiophidian Activity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os acidentes causados por animais peçonhentos são um grande problema de saúde 

pública em muitas regiões do mundo devido à frequência com que ocorrem, a morbi-

mortalidade que ocasionam e as sequelas deixadas nas vítimas. Por essas razões, os acidentes 

causados por esses animais são considerados uma doença negligenciada principalmente na 

África, América Latina, Ásia e Oceania (FONSECA et al., 2009; LALLOO, 2009; 

GUTIÉRREZ; LEÓN; BURNOUF, 2011).  

 No Brasil, cerca de 90 % dos acidentes ofídicos são causados por serpentes do gênero 

Bothrops, levando a 0,31 % de letalidade (BRASIL, 2001; 2005; BERNARDE, 2011). Os 

efeitos locais e sistêmicos causados pela peçonha das serpentes do gênero Bothrops são 

devido aos diversos componentes protéicos e não-protéicos (carboidratos, lipídios, 

nucleotídeos, aminas biogênicas e vários íons), que fazem parte da sua constituição (PINHO; 

PEREIRA, 2001; BOCHNER; STRUCHINER, 2002; GUTIÉRREZ, 2002). 

Atualmente, a soroterapia antiveneno (SAV) por via endovenosa é o único tratamento 

cientificamente validado para se tratar acidentes ofídicos. Porém essa terapia não é eficaz para 

inibir os efeitos locais causados pela peçonha das serpentes do gênero Bothrops e, além disso, 

apresenta outras limitações como, por exemplo: o difícil acesso em algumas regiões, riscos de 

reações imunológicas, ser eficiente até determinado tempo após a inoculação e apresentar um 

custo elevado (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989; BRASIL, 2001). Por apresentar essas 

limitações, vários investigadores tentam buscar novos compostos a partir de plantas que 

atenuem os efeitos tóxicos locais das peçonhas ofídicas de modo a complementar a 

soroterapia. Nesse sentido, vários estudos farmacológicos vêm demonstrando que os extratos 

e frações de algumas plantas utilizadas na medicina tradicional possuem propriedades 

antiofídicas significativas frente a diferentes peçonhas ofídicas (MORS et al., 2000; 

JANUÁRIO et al., 2004). 

Nesse contexto, o presente estudo visa avaliar a inibição dos efeitos locais induzidos 

pelas peçonhas de Bothrops erythromelas e Bothrops jararaca pelo extrato aquoso das folhas 

de Jatropha mollissima (Pohl) Bail. Vale salientar que J. mollissima é utilizada na medicina 

popular para diversos fins destacando-se: inflamação, cicatrização e contra picadas de 

serpentes. Destarte, espera-se contribuir para o desenvolvimento de novas alternativas para 

complementar a soroterapia.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 OFIDISMO  

 

Dentre os acidentes causados por animais peçonhentos, o acidente ofídico é 

considerado um dos mais graves e mais frequentes, com aproximadamente 100 mil óbitos por 

ano em todo mundo. Aproximadamente 20 mil acidentes ofídicos ocorrem no Brasil afetando 

principalmente as regiões Norte, Nordeste e Sudeste (FONSECA et al, 2009; BRASIL, 2010; 

BERNARDE, 2011). Esses acidentes acometem principalmente indivíduos residentes em 

áreas rurais, de sexo masculino, na faixa etária entre 15 a 49 anos, sendo os membros 

inferiores os mais comprometidos. A maior parte dos acidentes é considerado leve (50,7 %), 

embora haja casos considerados moderados (36,1 %), graves (6,8 %) e com pouca frequência 

à morte (0,4 %) (BOCHNER; STRUCHINER, 2002;  BRASIL, 2009; 2010). Fatores como o 

tempo decorrido entre o acidente e o atendimento e o tipo de envenenamento podem levar 

rapidamente ao óbito. Esses acidentes apresentam também complicações locais 

(especialmente acidentes causados por serpentes do gênero Bothrops) devido ao uso de 

torniquete e a falta e/ou atraso da soroterapia (BRASIL, 2009; 2010).  

O Brasil apresenta uma das mais ricas faunas de serpentes no mundo sendo conhecidas 

366 espécies pertencentes a dez famílias: Anomalepididae (6 espécies), Leptotyphlopidae (14 

espécies), Typhlopidae (6 espécies), Aniliidae (1 espécie), Tropidophiidae (1 espécie), Boidae 

(12 espécies), Colubridae (34 espécies), Dipsadidae (237 espécies), Elapidae (27 espécies) e 

Viperidae (28 espécies). Dessas, 55 espécies são peçonhentas e responsáveis pelo ofidismo 

(BRASIL, 2001; 2005). 

No país quatro tipos de acidentes são considerados de interesse médico, sendo 

pertencentes a duas famílias, Viperidae (acidentes botrópico, crotálico e laquético) e Elapidae 

(acidente elapídico). Acidentes por serpentes não-peçonhentas são relativamente frequentes, 

porém não provocam problemas graves e são considerados de menor importância médica. 

Dados mostram que os acidentes botrópicos são responsáveis por 90 % dos casos, seguido de 

crotálicos 7,75 %, laquéticos 1,4 % e elapídicos 0,4 % (BRASIL, 2001; 2005; 2009; 

BERNARDE, 2011; CARRASCO et al., 2012).  

Os gêneros das serpentes peçonhentas no Brasil (Bothrops, Crotalus e Lachesis) com 

exceção do gênero Micrurus, apresentam como característica a presença da fosseta loreal 

(órgão termorregulador localizado entre o olho e a narina), dentes inoculadores bem 

desenvolvidos situados anteriormente no maxilar e a cauda que pode ser lisa, em forma de 
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chocalho ou com escamas eriçadas (BRASIL, 2001; 2005; CARRASCO et al., 2012).  

Relacionado ao gênero Crotalus (Viperidae), no Brasil são registradas cinco 

subespécies entre elas: Crotalus durissus cascavella, C. d. collilineatus, C. d. marajoenis, C. 

d. ruruima e C. d. terrificus. A espécie Crotalus durissus é popularmente conhecida como 

cascavel, maracá, cascavel-quatro-ventas e possui um ruído parecido a um chocalho. Este 

gênero tem preferência por áreas secas, rochosas, campos abertos e ocorrem nas regiões áridas 

e semi-áridas do Nordeste, áreas abertas do Sul, Sudeste e Norte. As espécies desse gênero 

são responsáveis pela maior letalidade (1,8 %) no país, devido à evolução do quadro clínico 

do paciente que pode evoluir para insuficiência renal aguda (BRASIL, 2001; BERNADE, 

2011).  

As serpentes da família Elapidae possuem em torno de um metro de comprimento e 

são encontradas em todo Brasil por várias denominações populares, tais como: coral, coral 

verdadeira ou boicorá. Pertencem ao gênero Micrurus (24 espécies em todo o Brasil) e 

Leptomicrurus (3 espécies ocorrendo na Amazônia) possuindo 27 espécies no total. Como 

características morfológicas apresentam o que se chamam de anéis de cores variadas em 

qualquer combinação (vermelho, preto, amarelo e branco) envolvendo toda a circunferência 

do corpo. São responsáveis 0,52 % de letalidade (BRASIL, 2005).  

A serpente do gênero Lachesis é conhecida como surucucu, surucucu-pico-de-jaca e 

malha-de-fogo. Geograficamente, ocorre na Amazônia, na mata Atlântica e da Paraíba até o 

Norte do Rio de Janeiro e é responsável por aproximadamente 0,95 % de letalidade (BRASIL, 

2001). 

 

2.2 GÊNERO Bothrops  

 

O gênero Bothrops pertencente à família Viperidae, compreende mais de 60 espécies 

no Brasil (incluindo os gêneros Bothriopsis e Bothrocophias), sendo as principais: B. 

erythromelas, B. jararaca, Bothrops atrox (encontrado na região Norte), B. jararacussu 

(predominante nas regiões Sul e Sudeste); B. moojeni (principal espécie dos cerrados). 

Jararaca, jararaca-da-seca, ouricana, jararacuçu, urutu-cruzeira, jararaca-do-rabo-branco, 

surucucurana, são algumas denominações utilizadas popularmente (BRASIL, 2001; 2009). 

Como característica apresenta cauda lisa, ausência de chocalho e dependendo da região 

podem apresentar cores variadas. Habita em zonas rurais, periferias de grandes cidades e tem 

preferência por ambientes úmidos e locais com propagação de roedores. Apresenta hábito 

predominantemente noturno e quando ameaçado é muito agressivo (BRASIL, 2001; PINHO; 
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PERREIRA, 2001).  

A espécie B. erythromelas (Figura 1) popularmente conhecida como jararaca-da-seca é 

predominante na região da caatinga nordestina e é a principal causaudora de acidentes nesta 

região. É uma serpente de aproximadamente 100 centímetros de comprimento, possui 

escamas avermelhadas na região ventral e hábitos terrestres (JUNIOR, 2008).  

 
Figura 1: Serpente Bothrops erythromelas 
 

 
 

Fonte: Kingsnake.com 

 

A espécie B. jararaca (Figura 2) conhecida popularmente por jararaca é a responsável 

pelo maior número de acidentes ofídicos na região Sudeste. Essa espécie aparece em todo o 

território Brasileiro principalmente na Bahia, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Possui aproximadamente 1 metro de 

comprimento e se adapta facilmente em locais comum ao homem (BRASIL, 2001; 

ANTUNES et al., 2010). 
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Figura 2: Serpente Bothrops jararaca 
 

 
 

Fonte: Treknature.com 

 

2.3 PEÇONHAS BOTRÓPICAS  

 

As peçonhas das serpentes botrópicas são compostas por vários componentes, cuja 

proporção e característica específica (idade, sexo, alimentação, habitat e localização 

geográfica) variam entre as diferentes espécies (CHIPPAUX; GOYFFON, 1998). Os efeitos 

locais (dor, edema, hemorragia e necrose tecidual) e sistêmicos (alterações cardiovasculares, 

choque, distúrbios da coagulação sanguínea, náuseas e vômitos) causados pela peçonha das 

serpentes do gênero Bothrops é devido aos inúmeros componentes protéicos e não-protéicos 

(carboidratos, lipídios, nucleotídeos, aminas biogênicas e vários íons), que fazem parte da sua 

constituição (PINHO; PEREIRA, 2001; BOCHNER; STRUCHINER, 2002; GUTIÉRREZ, 

2002). Vale salientar que as proteínas são responsáveis por aproximadamente 95 % do peso 

seco da peçonha e por quase toda a sua ação biológica e enzimática. De modo geral, a 

peçonha botrópica produz três principais ações, sendo a ação proteolítica, coagulante e 

hemorrágica desencadeada por ação conjunta das principais toxinas encontrada na peçonha 

como as metaloproteases, serinoproteases, hialuronidases, miotóxinas, fosfolipases A2, 

acetilcolinesterases, L-aminoacido-oxidases e nucleotidases (PINHO; PEREIRA, 2001; 

GUTIÉRREZ, 2002; ARAÚJO, 2006; MELIM, 2009; COSTA, 2010; KANG  et al., 2011).  
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As metaloproteases são toxinas hemorrágicas mais abundantes da peçonha e 

compartilham um domínio proteásico, que contém um átomo de zinco no seu sítio ativo e 

várias pontes dissulfeto que estabilizam sua estrutura e integridade funcional (FOX; 

SERRANO, 2008). Por induzirem hemorragia, estas enzimas são frequentemente chamadas 

de hemorraginas e são classificadas de acordo com suas massas moleculares em quatro 

grupos: 1) hemorraginas do tipo I (P–I) contém apenas o domínio metaloprotease, com massa 

molecular variando entre 20 kDa a 30 kDa; 2) hemorraginas do tipo II (P–II), contém dois 

domínios, o metaloproteásico e um domínio do tipo-desintegrina, com massas moleculares 

variando de 30 kDa a 60 kDa; 3) hemorraginas do tipo III (P-III), contém três domínios, o 

metaloproteásico, o tipo-desintegrina e um domínio com alto conteúdo de resíduos de 

cisteína, com massa variando de 60 kDa a 90 kDa; 4) hemorraginas do tipo IV (P-IV), com 

massa superior a 90 kDa, os três domínios anteriormente citados e domínios lectina do tipo C 

(FOX E SERRANO, 2008; KANG et al., 2011; TAKEDA; TAKEYA; IWANAGA, 2012). 

As metaloproteases de peçonhas ofídicas agem lesando a parede vascular e produzindo 

hemorragia. Elas também são responsáveis pelo quadro de edema, hipotensão, inflamação e 

necrose (GUTIÉRREZ; RUCAVADO, 2000). Supõe-se que o mecanismo de ação das 

metaloproteases seja a de hidrolisar as proteínas da lâmina basal que envolve as células 

endoteliais dos vasos capilares e vênulas produzindo uma desestruturação desses vasos, com 

aparecimento de rupturas que vão acarretar em extravasamento de sangue para o exterior 

(MARKLAND, 1998; BRAUD; BOM, 2000; BRASIL, 2001; GUTIÉRREZ, 2002). 

As serinoproteases são enzimas pertencentes à família de proteases semelhantes à 

tripsina, com uma massa molecular entre 30 kDa a 60 kDa. Essas enzimas atuam catalisando a 

conversão direta do fibrinogênio plasmático em fibrina, sem a necessidade da participação da 

trombina endógena (SERRANO; MAROUN, 2005). Elas participam da ativação do fator V 

da cascata de coagulação, na fibrinogenólise, na ativação de plasminogênio e indução de 

agregação plaquetária. Elas agem no sistema de coagulação sanguínea promovendo alterações 

na hemostasia, o que pode contribuir para uma hemorragia local e sistêmica (BRAUD; BON; 

WISNER, 2000; SERRANO; MAROUN, 2005). As serinoproteases promovem a hidrólise do 

fibrinogênio em fibrina, para posterior formação do coágulo plaquetário. No entanto, os 

monômeros de fibrina produzidos não são estáveis e por isso não ativam o fator XIII 

(responsável pela formação de um coágulo denso) da coagulação sanguínea. Paradoxalmente 

essas enzimas causam coagulação sanguínea in vitro e incoagulabilidade in vivo por depletar o 
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fibrinogênio circulante (MARKLAND, 1998; BRAUD; BOM; WISNER, 2000; BRASIL, 

2001; GUTIÉRREZ, 2002; ARAÚJO, 2006). 

As fosfolipases A2 da peçonha apresentam massa molecular de aproximadamente 18 

kDa e uma grande quantidade de ligações de dissulfeto, que lhes conferem estabilidade 

funcional. Essas enzimas realizam funções importantes na biossíntese de prostaglandinas e 

leocotrienos, no reparo de membranas, na clivagem de lipídeos em ácidos graxos e 

lisofosfolipídeos (KINI, 2005; ZYCHAR et al., 2010). Envenenamentos botrópicos também 

são caracterizados pelo rápido desenvolvimento de um intenso processo inflamatório devido 

às toxinas que agem diretamente nas células endoteliais de capilares e vênulas; componentes 

da peçonha que induzem a liberação de histamina de mastócitos; fosfolipases A2 que induzem 

a liberação de ácido araquidônico dos fosfolipídeos de membrana, iniciando uma via que leva 

à síntese de prostaglandinas; proteases que liberam cininas e componentes do sistema 

complemento, principalmente C3a e C5a, que participam na reação inflamatória ao induzir 

um aumento da permeabilidade vascular. Vários estudos demostram que as fosfolipases A2 

das serpentes botrópicas são responsáveis pela resposta inflamatória como: indução de edema, 

migração leucocitária, dor, miotoxicidade, neurotoxicidade e necrose (GUTIÉRREZ; 

LOMONTE, 1989; SELLS, 2003; TEIXEIRA et al., 2009).  

 

2.4 SOROTERAPIA ANTIVENENO (SAV) 

 

Atualmente a soroterapia antiveneno (SAV) por via endovenosa é o único tratamento 

cientificamente validado para se tratar acidentes ofídicos. No caso de acidente botrópico é 

utilizado o soro antibotrópico (SAB), que na falta deste usa-se associações de soros 

antibotrópico-crotálico (SABC) ou antibotrópico-laquético (SABL) (BRASIL, 2001; 2005; 

2010). Porém essa terapia não é eficaz para neutralizar os efeitos locais causados pela 

peçonha das serpentes do gênero Bothrops e, além disso, apresenta outras limitações como, 

por exemplo: o difícil acesso em algumas regiões, riscos de reações imunológicas, são 

eficientes até determinado tempo após a inoculação da peçonha e apresentam um custo 

elevado (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). Por apresentar essas limitações, vários 

investigadores tentam buscar novos compostos a partir de diversas fontes, incluindo plantas, 

que atenuem os efeitos tóxicos locais das peçonhas ofídicas para complementar a soroterapia, 

uma vez que as plantas estão presentes na natureza de forma abundante e de fácil acesso, e 

têm sido frequentemente usadas pelos humanos contra numerosos males (MORS et al., 2000; 

JANUÁRIO et al., 2004). 
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2.5 PLANTAS MEDICINAIS: TRATAMENTO ALTERNATIVO À SOROTERAPIA 

 

O Brasil apresenta uma vasta diversidade vegetal sendo a sua maioria, plantas 

consideradas como fonte rica em componentes farmacologicamente ativos. Em várias partes 

do mundo, principalmente na África, América do Sul e na Ásia é comum o uso tradicional de 

plantas medicinais com propriedades antiofídicas, isto porque o acesso à soroterapia 

convencional é restrito ou nulo (MORS et al., 2000; DE PAULA, 2010; GOMES et al., 2010).  

Estudos anteriores mostram que diversos componentes químicos encontrados nas 

plantas como, por exemplo, flavonóides, alcalóides, ligninas, taninos e terpernóides atuam 

diretamente como inibidores enzimáticos, inativadores químicos ou imunomoduladores que se 

interagem diretamente com macromoléculas alvo inibindo a peçonha (MORS est al., 2000). 

Por esse motivo, é cada vez maior o interesse de se estudar as espécies de plantas antiofídicas 

com o objetivo de caracterizar os componentes químicos biologicamente ativos capazes de 

neutralizar os diversos efeitos locais e sistêmicos provocados pelas peçonhas de serpentes. Por 

outro lado, as espécies vegetais apresentam vantagens por se tratar de uma terapia de baixo 

custo, ser acessível e por ser capaz de neutralizar as toxinas presentes na peçonha (MORS et 

al., 2000; MARCUSSI et al., 2007) 

Atualmente, cerca de 850 espécies de plantas distribuídas em 94 famílias 

principalmente Asteraceae (9%), Leguminosae (7,8%) e Euphorbiaceae (4,5%), apresentam 

potencial terapêutico antiofídico. Sendo assim, o extrato vegetal pode ser uma alternativa 

complementar ao tratamento ofídico por disponibilizar um amplo espectro de componentes 

químicos de interrese medicinal (MORS et al., 2000; MARCUSSI et al., 2007). Alguns 

grupos de pesquisas no país têm demonstrado uma excelente atividade antiofídica produzida 

por vários extratos de plantas (FERNANDES et al., 2011; MAGALHÃES et al., 2011; 

FÉLIX-SILVA et al., 2014). 

 

2.5.1 FAMÍLIA Euphorbiaceae  

 

A família Euphorbiaceae pertencente à ordem Malpighiles, compreende 307 gêneros e 

6.900 espécies de ervas, subarbustos, árvores e trepadeiras distribuídas principalmente nos 

trópicos e subtrópicos. Em número de espécies é a segunda família mais representativa da 

Caatinga, perdendo apenas para Leguminosae. Acalypha, Croton, Euphorbia, Macaranga, 

Jatropha, Phyllanthus e Mallotus são os gêneros mais representativos em números de 

espécies dessa família, tendo como uma das suas características botânicas serem plantas 
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tóxicas lactescentes, que faz despertar na população uma preocupação quanto ao seu uso 

(LEAL; AGRA, 2005). Contudo, essas espécies vêm sendo cada vez mais estudadas, pelo fato 

de possuírem substâncias ativas com diferentes propriedades farmacológicas incluindo, anti-

inflamatória, antibacteriana, antitumoral e inseticida, e, além disso, espécies da família 

Euphorbiaceae vêm sendo utilizadas como fonte alternativa no desenvolvimento de 

biocombustíveis para produção de óleos, empregada como cercas-vivas e fonte de renda na 

agricultara familiar em vários países (LEAL; AGRA, 2005).  

O gênero Jatropha L., subfamília Crotonoideae, tribo Jatropheae está representada por 

165 a 175 espécies distribuídas nas regiões semi-áridas tropicais da África e das Américas. 

Esse gênero possui dez seções, dez subseções e dois subgêneros sendo: Jatropha (distribuídas 

na África, Índia, América do Sul, Antilhas, América Central e Caribe) e Curcas (distribuído 

apenas no México, Arizona e Texas) (LEAL; AGRA, 2005; SANTOS et al., 2005). No Brasil, 

as espécies mais comuns desse gênero são: Jatropha gossypiifolia, Jatropha mollissima, 

Jatropha curcas, Jatropha mutabilis e Jatropha ribifolia (PIMENTEL et al., 2012). A maior 

parte das espécies desse gênero é cultivada não só devido às suas características ornamentais, 

mas também devido ao seu uso tradicional para tratamento de feridas, inflamações da pele, 

reumatismo, picadas de serpentes, cancro na garganta, purgativo, entres outros (PLETSCH; 

CHARLWOOD, 1997; LEAL; AGRA, 2005). A atividade biológica desse gênero está 

associada com os diterpenóides presente no seu extrato e no látex (LEAL; AGRA, 2005). 

 

2.5.1.1 Jatropha mollissima (Pohl) Bail  

 

A espécie vegetal Jatropha mollissima (Euphorbiaceae), é popularmente conhecida no 

Brasil como pinhão-bravo ou pinhão-de-purga, sendo um arbusto com cerca de três metros de 

altura, lactescente, bem ramificado com folhas pentalobadas, fruto capsular com até três 

sementes de coloração marrom (Figura 3). Possui vários sinônimos dentre eles: Adenophorum 

mollissimum Pohl, Adenophorum luxurians Pohl, Jatropha pohliana müll, Jatropha luxurians 

(Pohl) Baill. Esta espécie vegetal tem uma ampla distribuição ocorrendo no Brasil em todos 

os estados do Nordeste, com exceção do Maranhão (LEAL; AGRA, 2005). 

Etnofarmacologicamente, J. mollissima é utilizada no Brasil para diversas males 

destacando-se: inflamação renal, inapetência, cicatrização e contra picadas de serpentes. As 

suas sementes são comercializadas para extração de óleos e para uso veterinário como 

purgativo. O óleo das sementes também é empregado para fabricação de tintas, lubrificantes, 

sabões e iluminação doméstica (VILAR, 2004; AGRA et al., 2007; ALBUQUERQUE et al., 
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2007; LEAL; LYRA et al., 2011).  

 

Figura 3: Jatropha mollissima (Pohl) Bail 
 

 
 

Fonte: Fotografias por Jacyra Gomes, 2014 
 

 

Estudos anteriores relatam uma vasta composição química de J. mollissima, mostrando 

a presença de: alcalóides, esteróides, β-sitosterol, triterpeno, ácido 3-o-acetil-aleuritólico, 

alcanóis, 1-dotriacontanol, 1-octacosanol, 1- triacontanol, flavonas, orientina, isoorientina, 

vitexina, isovitexina e proteídeos, compostos esses que assumem as principais atividades 

farmacológicas dessa espécie (LEAL; AGRA, 2005). 

Alguns trabalhos relatam propriedades terapêuticas de J. mollissima como: atividade 

hipotensora e estimulante dos músculos lisos do intestino e do útero, antioxidante, 

antiproliferativa e moluscicida (VILAR, 2004; LEAL; AGRA, 2005; ARAUJO, 2007; 

MELO, 2010; FERREIRA JÚNIOR, 2011). Vale salientar que foi a partir dos relatos 

populares que se começou a investigar as propriedades dessa espécie, contudo, ainda se 

desconhecem muitas informações sobre ela principalmente, sobre suas atividades biológicas 

(LEAL; AGRA, 2005). Na literatura não se encontra nenhum estudo que mostra a existência 

de efeitos tóxicos para essa espécie (PIMENTEL et al., 2012).  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a atividade do extrato aquoso das folhas de J. mollissima em inibir os efeitos 

locais produzidos pelas peçonhas de B. erythromelas e B. jararaca.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar o estudo fitoquímico do extrato aquoso das folhas de J. mollissima; 

 

 Avaliar a capacidade do extrato aquoso das folhas de J. mollissima em inibir a 

atividade inflamatória induzida pelas peçonhas de B. erythromelas e B. jararaca; 

 

 Avaliar a capacidade do extrato aquoso das folhas de J. mollissima em inibir a 

atividade hemorrágica induzida pelas peçonhas de B. erythromelas e B. jararaca; 

 

 Avaliar a capacidade do extrato aquoso das folhas de J. mollissima em inibir a 

atividade miotóxica induzida pelas  peçonhas de B. erythromelas e B. jararaca. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAIS 

 

4.1.1 Equipamentos 

 Balança analítica (Gehaka, modelo AG200); 

 Banho de ultra-som/ Sonicador (Unique); 

 Banho seco “Dry Bath Heat & Cool Control” (Loccus Biotecnologia); 

 Banho-maria (Logen Scientific); 

 Bomba de filtração a vácuo (Logen Scientific); 

 Câmara de luz ultravioleta (250 e 365 nm) (Prodicil); 

 Centrífuga de bancada Excelsa® II 206 BL; 

 Centrífuga para microtubos 5418 R (Eppendorf®); 

 Centrífuga Cytospin® Shandon; 

 Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência - Merck-Hitachi
®
; 

 Espectrofotômetro de microplacas – Epoch Biotek; 

 Freezer -20°C; 

 Liofilizador (Liotop, modelo L202); 

 Osmose reversa (Sistema de purificação Gehaka OS50 LX); 

 Paquímetro digital (Digimess); 

 Vórtex. 

 

4.1.2 Reagentes 

 Acetato de etila (Vetec); 

 Acetonitrila grau HPLC (Panreac); 

 Ácido acético (Vetec); 

 Ácido Acético grau HPLC (Vetec); 

 Ácido clorídrico (Vetec); 

 Ácido fórmico (Vetec); 

 Ácido fosfórico (Vetec); 

 Água purificada; 

 Água Milli-Q; 

 Álcool 70%; 
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 Cloreto de cálcio dihidratado (Vetec); 

 Cloreto de potássio (Vetec); 

 Cloreto de sódio (Vetec); 

 Fosfato de potássio monobásico anidro (Vetec); 

 Heparina (hemofol 5000 UI/250 µL); 

 Kit para determinação da creatina quinase (CK) – CK NAC UV K010 Cinético 

(Bioclin); 

 Metanol (Vetec); 

 Metanol grau HPLC (Vetec); 

 Padrões de CCD e CLAE: apigenina, luteolina, luteolina-7-O-glicosídeo, 

orientina, isoorientina, vitexina, isovitexina e vitexina-2-O-ramnosídeo 

(Sigma-Aldrich®); 

 Tiopental sódico (Thiopenax®, Cristália); 

 Solução de Turk; 

 Tampão salina-fosfato (PBS). 

 

4.1.3 Materiais diversos 

 Agulhas e seringas descartáveis; 

 Câmara de Neubauer; 

 Cromatofolhas; 

 Kit cirúrgico; 

 Lâminas para microscópio; 

 Microtubos de 1,5 mL; 

 Pipetas automáticas e ponteiras; 

 Tubo falcon; 

 Vidrarias. 

 

4.1.4 Material vegetal 

As amostras de Jatropha mollissima foram coletadas no dia 18 de janeiro de 2014 no 

interior do Estado do Rio Grande do Norte, no município Rafael Godeiro, com as seguintes 

coordenadas geográficas latitude: 6° 04’ 40” S e longitude: 37° 42’ 54’’ W. A autorização da 

coleta foi obtida do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (Sisbio), sob 

número 35017 e Autorização de Acesso e de Remessa de Componente do Patrimônio genético 
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(processo 010844/2013-9). Uma parte da amostra foi enviada para o Herbário Parque das 

Dunas do Centro de Biociências da UFRN e a identificação botânica foi realizada pelo 

professor Dr. Jomar Gomes Jardim. Após a confirmação da espécie, o material vegetal foi 

depositado no mesmo herbário sob exsicata de número 16879. As folhas foram separadas dos 

galhos e secas em temperatura ambiente, em local arejado e ao abrigo da luz por 

aproximadamente 30 dias e, em seguida, trituradas com o auxílio de um liquidificador 

industrial. No final da trituração, foi obtido um pó fino com aproximadamente 3200 g e logo 

após armazenado ao abrigo de luz, umidade e calor.  

 

4.1.5 Peçonhas ofídicas 

 Foram utilizadas peçonhas liofilizadas de B. erythromelas (cedido pelo Instituto 

Butantan) e B. jararaca (comprado no Sigma® Aldrich, St.Louis, MO). O uso científico do 

material foi realizado mediante Autorização de Acesso e de Remessa de Componente do 

Patrimônio Genético (processo 010844/2013-9). Nos experimentos, as peçonhas foram 

ressuspendidas em PBS (Tampão salina-fosfato) e o teor de proteínas quantificado pelo 

método de Bradford e armazenadas a -20°C. 

 

4.1.6 Animais de experimentação 

Foram utilizados camundongos Swiss de ambos os sexos, de 6 a 8 semanas de vida, 

pesando 25-35 g procedentes do Biotério do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFRN. 

Os animais foram mantidos em condições controladas de temperatura, iluminação (ciclo 

claro/escuro) e umidade, com livre acesso a água e comida conforme preconiza as normas do 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) (BRASIL, 2008). Nos dias dos 

experimentos os animais foram mantidos na sala de experimentação durante pelo menos uma 

hora antes da realização dos testes, para adaptação. Ao fim dos experimentos, todos os 

animais foram eutanasiados por meio de superdosagem do anestésico tiopental sódico pela via 

intraperitoneal. O protocolo experimental do estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEUA-UFRN) (protocolo 

nº 053/2014). 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 4.2.1 Preparação do extrato das folhas de J. mollissima 

Para a preparação do extrato, foram utilizadas as folhas secas trituradas. O extrato foi 
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preparado por decocção com água destilada na proporção 1:10 (droga vegetal: solvente, p/v).  

O decocto foi filtrado a vácuo, obtendo-se então o extrato aquoso das folhas de J. mollissima. 

Parte do extrato foi utilizada para dar continuidade ao estudo fitoquímico e a outra parte foi 

liofilizada para ser utilizada nos experimentos in vitro e in vivo. No processo de liofilização, o 

extrato foi previamente congelado no freezer a -80ºC e após a secagem armazenada no freezer 

a -20°C. Para o experimento in vivo e in vitro o extrato liofilizado foi dissolvido em PBS para 

se obter as concentrações adequadas para cada dose. O rendimento obtido do extrato 

liofilizado foi de 12,49 %. 

 

 4.2.2 Estudo Fitoquímico 

O estudo fitoquímico foi conduzido sob orientação da Profa. Dra. Silvana Maria 

Zucolotto Langassner, do Departamento de Farmácia da UFRN. 

 

4.2.2.1 Partição líquido-líquido do extrato das folhas de J. mollissima 

Após redução do volume do extrato obtido para aproximadamente 500 mL sob pressão 

reduzida com o auxílio de evaporador rotatório e temperatura não superior a 45
o
C, o extrato 

foi submetido a uma partição líquido-líquido em funil de separação. Foram utilizados 

solventes de polaridade crescente, conforme o esquema apresentado na Figura 4. A partir de 

100 g de planta foram obtidas as frações diclorometano (CH2Cl2), acetato de etila (AcOEt ), 

n-butanol (n-BuOH) e residual aquosa obtendo os rendimentos de 0,082 g, 0,096 g, 1,45 g e  

10,778 g respectivamente. 

 

Figura 4: Fluxograma representativo da partição líquido-líquido do extrato aquoso das folhas de 

J.  mollissima 
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4.2.2.2 Análise por cromatografia em camada delgada (CCD) 

O extrato e as frações CH2Cl2, AcOEt, n-BuOH e residual aquosa foram concentrados 

com o auxílio do evaporador rotatório sob pressão reduzida e temperatura não superior a 45
o
C 

e foram armazenados no dessecador, para posterior obtenção dos valores de rendimentos de 

cada fração. Em seguida o extrato e as frações foram submetidos à análise por Cromatografia 

em Camada Delgada (CCD). A análise por CCD foi realizada usando como adsorvente 

cromatoplacas de alumínio de gel de sílica 60 F254. Como fases móveis, foram escolhidos 

sistemas eluentes específicos, de acordo com os metabólitos secundários de interesse e 

adaptados de acordo com o resultado obtido.  

Foram utilizados três reveladores: Vanilina Sulfúrica, como revelador universal; 

Cloreto Férrico para a detecção de compostos fenólicos; Reagente Natural A 0,5 % 

(difenilboriloxietilamina) específico para flavonóides, e observação sob a luz ultravioleta em 

365 nm; e Reagente de Dragendorff, específico para alcalóides. Na análise da fração AcOEt 

foram utilizadas as amostras autênticas dos flavonóides apigenina, luteolina, luteolina-7-O-

glicosídeo, orientina, isoorientina, vitexina, isovitexina e vitexina-2-O-ramnosídeo. Quando 

necessário para confirmar a presença de alguma substância no extrato e/ou frações, os 

mesmos foram analisados por co-CCD.  

 

4.2.2.3 Análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

O extrato das folhas foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(CLAE) para investigação do perfil químico. As análises foram realizadas no Núcleo de 

Pesquisa em Alimentos e Medicamentos (NUPLAM) da UFRN, com auxílio da Farmacêutica 

MSc. Dayane Lopes Porto, utilizando o Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência, com bomba 

quaternária, detector de arranjos de fotodiodo (DAD), forno para coluna e autoinjetor. Os 

reagentes utilizados foram: Acetonitrila grau HPLC, Ácido Acético HPLC, Metanol grau 

HPLC e água Milli-Q. Todos os solventes utilizados foram grau HPLC.  

Para a análise dos compostos foi desenvolvido um método empregando uma coluna 

C18 Phenomenex-Luna
®
 (250 x 4,6 mm, 5 µm), com um gradiente de fase móvel de 

acetonitrila (solvente A) e ácido acético 0,3 % (B), com 10-15 %, de 0-5 min; 15-16 %, de 5-

50 min, 16-20 %, de 50-55 min; 20 %, de 55-75 min. O fluxo foi mantido constante em 0,7 

mL/min e a detecção realizada a 254 e 340 nm com a aquisição de espectros UV na faixa de 

200 a 400 nm. 

O extrato das folhas foi comparado frente a amostras autênticas dos compostos 
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vitexina (≥ 95), isovitexina (≥ 98 %), vitexina 2-O-ramnosídeo (≥ 98 %), orientina (≥ 97 %), 

isoorientina (≥ 98 %) e luteolina (≥ 98 %). 

As amostras foram preparadas pela dissolução do extrato liofilizado em uma mistura 

de metanol e água (1:1, v/v). A concentração final do extrato foi de 2,5 mg/mL. Para os 

padrões, a concentração final foi de 100 μg/mL. Após a total dissolução e previamente às 

análises, as amostras foram filtradas em membranas de 0,45 μm (MillexTM, Merck®). Todas 

as análises foram realizadas em triplicata. Para confirmação da presença das amostras 

autênticas no extrato e nas frações CH2Cl2, AcOEt, n-BuOH e residual aquosa, foram 

analisados os tempos de retenção, os espectros de UV e o aumento da área do pico na análise 

por contaminação do extrato mais amostra autêntica. 

 

4.2.3 Avaliação da Atividade Antiofídica do Extrato Aquoso das Folhas de J. 

mollissima 

 

4.2.3.1 Avaliação da Atividade Inflamatória 

A atividade inflamatória in vivo das peçonhas de B. erythromelas e B. jararaca foi 

determinada utilizando o modelo de edema de pata conforme descrito na literatura, com 

algumas modificações (ALBANO et al., 2003) e o modelo de peritonite conforme descrito por 

Magalhães et al. (2011), também com algumas modificações. 

 

4.2.3.1.1 Edema de Pata 

Para cada peçonha, grupo de 3 animais receberam injeção intraplantar na pata 

posterior direita de diferentes concentrações da peçonha (µg/ 50 µL de PBS). A espessura da 

pata foi mensurada imediatamente antes da injeção das peçonhas (volume basal) e em 

intervalos de tempo (30, 60, 90 e 120 minutos) após a injeção utilizando um paquímetro 

digital. O edema foi expresso como o aumento da espessura da pata calculado pela subtração 

do volume basal. Uma dose mínima edematogênica (DME) foi definida como a menor 

quantidade da peçonha, em µg, que produz edema em torno de 50%, sem produzir intensa 

hemorragia no local da injeção. 

Para a inibição da atividade edematogênica foi utilizada 1 DME da peçonha de B. 

erythromelas e B. jararaca. Para a peçonha de B. erythromelas a DME foi 1 µg/ 50 µL e para 

a peçonha de B. jararaca a DME foi 0,5 µg/ 50 µL. A eficácia do extrato em inibir a atividade 

edematogênica das peçonhas foi avaliada em um protocolo de pré-tratamento, no qual o 

extrato foi administrado de forma independente das peçonhas por via intraperitoneal. Para 
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isso, os animais foram pré-tratados com diferentes doses do extrato (50, 100 e 200 mg/Kg), 

por via intraperitoneal, e meia hora depois receberam injeção intraplantar da peçonha de B. 

erythromelas na pata posterior direita, prosseguindo o teste conforme descrita acima. O grupo 

que recebeu injeção intraplantar da peçonha e o tratamento intraperitoneal de PBS foi 

utilizado como controle positivo; o grupo que recebeu injeção intraplantar e tratamento de 

PBS foi utilizado como controle negativo; e outro grupo recebeu injeção intraplantar do PBS 

e tratamento a dexametasona (medicamento de referência). Foram utilizados 6 grupos de 5 

animais. O mesmo procedimento foi realizado com a peçonha de B. jararaca. 

 

4.2.3.1.2 Peritonite 

A capacidade das peçonhas de B. erythromelas e B. jararaca em induzir a migração de 

leucócitos para a cavidade peritoneal foi realizada utilizando para cada peçonha, grupos de 3 

animais que receberam injeção intraperitoneal de diferentes quantidades de peçonha (μg/100 

μL de PBS). Após 6 horas os animais foram eutanasiados e o exsudato peritoneal foi coletado 

através de laparoscopia abdominal para a contagem total de leucócitos. Para facilitar a coleta, 

todos os animais receberam uma injeção de 3 mL de PBS heparinizado (5 UI/mL) 

massageando-se o abdômen para soltar as células aderidas. O lavado foi centrifugado e o 

botão celular diluído 1:20 em solução de Türk, para contagem dos leucócitos totais em câmara 

de Neubauer. O resultado da contagem foi expresso em número de leucócitos × 10
6

 por mL. A 

dose da peçonha utilizada nos experimentos de inibição foi escolhida, dentre as três testadas, 

como aquela em que haja maior número de migração leucocitária sem, no entanto, induzir 

hemorragia visível nos animais durante o experimento. A dose de 5 µg/ 500 µL foi utilizada 

para a peçonha de B. erythromelas e para a peçonha de B. jararaca a dose foi 2,5 µg/ 500 µL. 

A eficácia do extrato em inibir a migração leucocitária foi avaliada em um protocolo de pré-

tratamento, no qual o extrato foi administrado de forma independente da peçonha, ambas por 

via intraperitoneal. Para isso, os animais foram pré-tratados com diferentes doses do extrato 

(50, 100 e 200 mg/Kg) e meia hora depois receberam injeção da peçonha de B. erythromelas, 

prosseguindo o teste conforme descrita acima. O grupo que recebeu injeção intraperitoneal da 

peçonha e o tratamento intraperitoneal de PBS foi utilizado como controle positivo; o grupo 

que recebeu injeção intraperitoneal e tratamento de PBS foi utilizado como controle negativo; 

e outro grupo recebeu injeção intraperitoneal do PBS e tratamento a dexametasona. Foram 

utilizados 6 grupos de 5 animais. O mesmo procedimento foi realizado com a peçonha de B. 

jararaca. 
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4.2.3.2 Atividade Hemorrágica 

 A atividade hemorrágica das peçonhas de B. erythromelas e B. jararaca, foi 

determinada separadamente utilizando o modelo de hemorragia local conforme descrito na 

literatura, com algumas modificações (ROODT et al., 2000). Grupos de 3 animais receberam 

injeção subcutânea no abdómen de diferentes quantidades das peçonhas (μg/100 μL de PBS). 

O grupo controle recebeu somente 100 μL PBS. Após 3 horas os animais foram eutanasiados, 

e tiveram a região da pele removida expondo o halo hemorrágico formado. Após a 

fotodocumentação dos halos, a pele restante em volta do halo foi removida e somente a região 

do halo foi pesado. Uma Dose Mínima Hemorrágica (DMH) foi definida como a menor 

quantidade da peçonha que induz um halo hemorrágico de aproximadamente 20 mm de 

diâmetro.  

Para a inibição da atividade hemorrágica foi utilizada 1 DMH da peçonha de B. 

erythromelas e B. jararaca. Para ambas as peçonhas a DMH foi de 25 µg/ 100 µL. Um 

protocolo de pré-tratamento foi realizado, no qual o extrato foi administrado de forma 

independente das peçonhas por via intraperitoneal. Para isso, os animais foram pré-tratados 

com diferentes doses dos extratos (50, 100 e 200 mg/Kg) por via intraperitoneal, e meia hora 

depois receberam injeção subcutânea da peçonha  de B. erythromelas, prosseguindo o teste 

conforme descrito acima. O grupo que recebeu injeção da peçonha e o tratamento 

intraperitoneal de PBS foi utilizado como controle positivo; o grupo que recebeu injeção e 

tratamento de PBS foi utilizado como controle negativo; outro grupo recebeu injeção do PBS 

e tratamento de dexametasona. Foram utilizados 6 grupos de 5 animais. O mesmo 

procedimento foi realizado com a peçonha de B. jararaca. 

 

4.2.3.3 Atividade Miotóxica 

A atividade miotóxica das peçonhas de B. erythromelas e B. jararaca foi determinada 

separadamente, utilizando creatina quinase sérica como marcador quantitativo da 

miotoxicidade conforme descrito na literatura, com algumas modificações (MEBS; 

EHRENFELD; SAMEJIMA, 1983). Grupos de 3 animais receberam injeção intramuscular no 

músculo gastrocnêmico direito de diferentes quantidades das peçonhas (μg/50 μL de PBS). O 

grupo controle recebeu somente 50 μL PBS. Após 3 horas os animais foram anestesiados para 

a coleta do sangue. Após isso, o sangue de cada animal foi incubado por 10 minutos a 37°C e 

em seguida centrifugado a 10000g por 10 minutos para a obtenção do soro. Foi utilizado um 

kit comercial para a determinação do nível da creatina quinase, seguindo o protocolo do 
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fabricante. A Dose Mínima Miotóxica (DMM) foi definida como a menor quantidade da 

peçonha que triplica o nível da creatina quinase dos animais que receberam a peçonha.  

Para a inibição da atividade miotóxica, 1 DMM da peçonha de B. erythromelas e B. 

jararaca foi utilizada. Para ambas as peçonhas a DMM foi de 25 µg/ 50 µL. Um protocolo de 

pré-tratamento foi realizado, no qual o extrato foi administrado de forma independente das 

peçonhas por via intraperitoneal. Para isso, os animais foram pré-tratados com diferentes 

doses do extrato (50, 100 e 200 mg/Kg) por via intraperitoneal, e meia hora depois receberam 

injeção intramuscular da peçonha de B. erythromelas, prosseguindo o teste conforme descrito 

acima. O grupo que recebeu injeção da peçonha e o tratamento intraperitoneal de PBS foi 

utilizado como controle positivo e o grupo que recebeu injeção e tratamento de PBS foi 

utilizado como controle negativo. Foram utilizados 5 grupos de 5 animais. O mesmo 

procedimento foi realizado com a peçonha de B. jararaca. 

 

4.2.4 Análise Estatística 

Os dados foram analisados por análise de variância (ANOVA), seguido de teste de 

Tukey (comparações múltiplas) com níveis de significância de 5% (p < 0,05). As análises 

estatísticas foram realizadas através do software  GraphPad Prism®. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 ESTUDO FITOQUÍMICO 

 

5.1.1 Análise por cromatografia em camada delgada (CCD) 

Devido à escassez de estudos químicos a respeito da espécie J. mollisima, foi realizada 

uma triagem por CCD com diferentes reveladores afim de identificar as classes de compostos 

presentes na mesma. Foram realizados vários testes com diferentes fases móveis, até obter 

duas fases móveis ideais, uma delas com característica mais apolar composta por Tolueno: 

AcOEt:Ác fórmico (5:5:0,5, v/v/v) e a outra com característica mais polar composta por 

AcOEt:Ácido fórmico:Água (8:1:1, v/v/v). 

Após eluição das CCDs as cromatoplacas foram analisadas e reveladas com um 

revelador diferente. Na Figura 5 pode ser observado que o extrato aquoso e as frações da 

espécie J. mollissima apresentam bandas de coloração violácea, sugerindo a presença de 

saponinas cuja sugestão é fortalecida pela grande quantidade de espuma produzida durante a 

preparação do extrato.  

 

Figura 5: CCD do extrato das folhas da espécie J. mollissima e suas frações 
  

 
Fase móvel: Tolueno:AcOEt:Ác fórmico (5:5:0,5) (A); Fase Móvel AcOEt:Ácido fórmico:Água (8:1:1, v/v/v) 

(B). Revelação: Vanilina Sulfúrica. Visualização: visível. Extrato aquoso (Ex. Aq.); Fração diclorometano 

(CH2Cl2), Fração acetato de etila (AcOEt ), Fração n-butanol (BuOH) e Fração residual aquosa (Res). 

 

Na Figura 5A, fase móvel com característica apolar, foi observada a presença de 

bandas de coloração amarela e violeta, sugerindo a presença de flavonóides e saponinas, 

respectivamente.  Pode-se observar ainda uma banda bastante intensa de coloração marrom no 

ponto de aplicação, sugerindo que há uma concentração de compostos com características 

A B 
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mais polares. Por isso, foi realizado outro ensaio em CCD com fase móvel mais polar (Figura 

5B). Na Figura 5B podemos visualizar diversas bandas de coloração violácea e amarela, 

sugerindo a presença de saponinas e flavonóides no extrato. 

 
Figura 6: CCD do extrato das folhas da espécie J. mollissima e suas frações 
 

 

Fase móvel: Tolueno:AcOEt:Ác fórmico (5:5:0,5) (A); Fase Móvel AcOEt:Ácido fórmico:Água (8:1:1, v/v/v) 

(B). Revelação: Cloreto Férrico. Visualização: visível. Extrato aquoso (Ex. Aq.); Fração diclorometano 

(CH2Cl2), Fração acetato de etila (AcOEt ), Fração n-butanol (BuOH) e Fração residual aquosa (Res). 

 

Na Figura 6A, fase móvel com característica apolar, observa-se a presença de bandas 

de coloração amarela e violeta, sugerindo a presença de flavonóides e saponinas, 

respectivamente.  Pode-se observar ainda uma banda bastante intensa de coloração marrom no 

ponto de aplicação, sugerindo que há uma concentração de compostos com características 

mais polares. Por isso, foi realizado outro ensaio em CCD com fase móvel mais polar (Figura 

6B). Na Figura 6B, fase móvel com características mais polares, pode-se visualizar diversas 

bandas de coloração violácea e amarela, sugerindo as saponinas e os flavonóides serem os 

compostos majoritários dessa espécie. Pode-se visualizar a presença de bandas de coloração 

marrom sugerindo a presença de compostos fenólicos. 

A seguir foi utilizado o Reagente Natural A 0,5%. Esse é um revelador específico para 

flavonóides. Após revelação com esse reagente e observação sob a luz UV 365 nm, pode-se 

observar presença marcante de bandas características de flavonóides nessas frações, (tanto na 

fase móvel mais apolar Figuras -7A e 8A- quando a fase móvel mais polar Figuras -7B e 8B), 

sugerindo que o extrato dessa planta possua especialmente flavonóides heterosídeos (ligados a 

uma ou mais moléculas de açúcar). Os flavonóides da espécie J. mollissima apresentaram 

coloração amarela, azul e verde fluorescente quando visualizados no UV 365 nm após 

A B 
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revelação com reagente Natural A (Figura 8).  

 
Figura 7: CCD do extrato das folhas da espécie J. mollissima e suas frações 
 

 

Fase móvel: Tolueno:AcOEt:Ác fórmico (5:5:0,5) (A); Fase Móvel AcOEt:Ácido fórmico:Água (8:1:1, v/v/v) 

(B). Revelação: Reagente Natual A 0,5%. Visualização: visível. Extrato aquoso (Ex. Aq.); Fração diclorometano 

(CH2Cl2), Fração acetato de etila (AcOEt ), Fração n-butanol (BuOH) e Fração residual aquosa (Res). 

 

De acordo com o sistema eluente utilizado, foi observado que a fração AcOEt possuía 

algumas bandas características de agliconas e flavonóides glicosilados (Figura 8). Por este 

motivo, foi realizada uma análise dessa fração utilizando diferentes padrões.  

 
Figura 8: CCD do extrato das folhas da espécie J. mollissima e suas frações  
 

 

Fase móvel: Tolueno:AcOEt:Ác fórmico (5:5:0,5) (A); Fase Móvel AcOEt:Ácido fórmico:Água (8:1:1, v/v/v) 

(B). Revelação: Reagente Natural A 0,5 %. Visualização: UV 365 nm. Extrato aquoso (Ex. Aq.); Fração 

diclorometano (CH2Cl2), Fração acetato de etila (AcOEt ), Fração n-butanol (BuOH) e Fração residual aquosa 

(Res). 

 

A B 
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Dentro deste contexto, os padrões escolhidos para análise por CCD foram apigenina, 

luteolina, luteolina-7-O-glicosídeo, orientina, isoorientina, vitexina, isovitexina e vitexina-2-

O-ramnosídeo. A partir da análise por CCD sugere-se a presença dos flavonóides apigenina 

(coloração verde fluorescente, Rf 0,64), luteolina (coloração amarelo fluorescente e Rf 0,57), 

orientina (coloração amarelo fluorescente e Rf 0,67), isoorientina (coloração amarelo 

fluorescente e Rf 0,55) e vitexina (coloração verde fluorescente e Rf 0,76) pelas características 

de coloração e Rf apresentados. Para confirmação da presença dessas substâncias foi realizada 

Co-CCD (Figuras 9 e 10). 

De acordo com a análise por Co-CCD, pode-se sugerir a presença de apigenina 

(coloração verde fluorescente, Rf 0,64) e luteolina (coloração amarelo fluorescente e Rf 0,57) 

no extrato aquoso das folhas de J. mollissima (Figura 9A e 9B). 

 
Figura 9: Co-CCD da fração AcOEt da espécie J. mollissima  
 

 

Fase móvel: Tolueno:AcOEt:Ác fórmico (5:5:0,5, v/v/v). Apigenina (A). Luteolina(B). Revelação: Reagente 

Natural A 0,5 %. Visualização: UV 365 nm. Fração acetato de etila (AcOEt). 

 

De acordo com as características de Rf e coloração apresentadas na Figura 10, pode-se 

sugerir a presença de vitexina (coloração verde fluorescente e Rf 0,76), orientina (coloração 

amarelo fluorescente e Rf 0,67) e isoorientina (coloração amarela fluorescente e Rf 0,55). Para 

confirmação da presença dessas substâncias, o extrato e as frações foram analisados por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). 
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Figura 10: Co-CCD da fração AcOEt da espécie J. mollissima  
 

 

Fase móvel: AcOEt:Ácido fórmico:Água (8:1:1, v/v/v). (A) Vitexina, (B) Orientina, (C) Isoorientina e (D) 

Vitexina-2-O-Ramnosídeo. Revelação: Reagente Natural A 0,5 %. Visualização: UV 365 nm. Fração acetato de 

etila (AcOEt). 

 

5.1.2 Análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

Os cromatogramas obtidos por CLAE-DAD permitiram visualizar o perfil 

flavonoídico da espécie J. mollissima. Nessa técnica, a identificação dos flavonóides foi 

realizada com base na comparação do tempo de retenção (tR) por espectro UV dos picos 

majoritários e co-injeção de padrões mais o extrato, pela observação de aumento da área do 

pico. Os cromatogramas foram visualizados sob dois comprimentos de onda: 254 nm, 

comprimento de onda no quais vários compostos orgânicos absorvem; e 340 nm, 

comprimento de onda específico para flavonóides que apresentam insaturação nos carbonos 2 

e 3, tais como flavonas e flavonóis. O cromatograma de J. mollissima apresentou pelo menos 

6 picos principais (Figuras 11). Dentre eles, a maioria possui espectro UV (Figura 12) 

semelhante aos derivados glicosilados dos flavonóides apigenina e luteolina.  

Nas Figuras 13, 14, 15 e 16, pode ser observada a sobreposição dos padrões analisados 

em relação ao extrato: isoorientina (tR 24,95 min, UV 269 e 349 nm), orientina (tR 27,96 min, 

UV 256 e 348 nm), vitexina (tR 39,8 min, UV 267 e 336 nm) e isovitexina (tR 41,35 min, UV 

269 e 337 nm), respectivamente. Os picos dos padrões foram comparados com os respectivos 

picos dos extratos de acordo com o tR e espectro UV, sugerindo a presença dessas quatro 

substâncias. Posteriormente, a partir da co-injeção do padrão mais o extrato, foi possível 

observar o aumento da área do pico de cada padrão analisado. Os quatro compostos tiveram 

sua presença confirmada como sendo os picos 3, 4, 5 e 6, repectivamente, isoorientina, 

orientina, vitexina e isovitexina. Nas figuras 13, 14, 15 e 16 estão apresentados os 

cromatogramas das análises por co-injeções dessas substâncias com o extrato.  
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Figura 11: Cromatogramas obtidos por CLAE do extrato aquoso de J. mollissima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FE: coluna C18 Phenomenex-Luna
®
 (250 x 4,6 mm, 5 µm); FM: gradiente ACN: ácido acético 0,3 %; fluxo: 0,7 mL/min; Detecção: (A) 254 nm e (B) 340 nm. 
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Figura 12: Espectro UV dos picos principais do extrato aquoso de J. mollissima 
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Figura 13: Cromatograma da co-injeção do padrão isoorientina com o extrato aquoso de J. 

mollissima 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FE: coluna C18 Phenomenex-Luna
®

 (250 x 4,6 mm, 5 µm); FM: gradiente ACN: ácido acético 0,3 %; fluxo: 0,7 

mL/min; Detecção: 340 nm;  

(A) Cromatograma do extrato de J. mollissima, (B) Cromatograma do padrão isoorientina, (C) Cromatograma da 

co-injeção isoorientina+extrato. 
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Figura 14: Cromatograma da co-injeção do padrão orientina com o extrato aquoso de J. 

mollissima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FE: coluna C18 Phenomenex-Luna
®

 (250 x 4,6 mm, 5 µm); FM: gradiente ACN: ácido acético 0,3 %; fluxo: 0,7 

mL/min; Detecção: 340 nm;  

(A) Cromatograma do extrato de J. mollissima, (B) Cromatograma do padrão orientina, (C) Cromatograma da 

co-injeção orientina+extrato. 
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Figura 15: Cromatograma da co-injeção do padrão vitexina com o extrato aquoso de J. 

mollissima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FE: coluna C18 Phenomenex-Luna
®

 (250 x 4,6 mm, 5 µm); FM: gradiente ACN: ácido acético 0,3 %; fluxo: 0,7 

mL/min; Detecção: 340 nm;  

(A) Cromatograma do extrato de J. mollissima, (B) Cromatograma do padrão vitexina, (C) Cromatograma 

da co-injeção vitexina +extrato. 
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Figura 16: Cromatograma da co-injeção do padrão isovitexina com o extrato aquoso de J. 

mollissima 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FE: coluna C18 Phenomenex-Luna
®

 (250 x 4,6 mm, 5 µm); FM: gradiente ACN: ácido acético 0,3 %; fluxo: 0,7 

mL/min; Detecção: 340 nm;  

(A) Cromatograma do extrato de J. mollissima, (B) Cromatograma do padrão isovitexina, (C) 

Cromatograma da co-injeção isovitexina +extrato. 
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5.2 INIBIÇÃO DOS EFEITOS LOCAIS DAS PEÇONHAS BOTRÓPICAS COM O 

EXTRATO AQUOSO DAS FOLHAS DE J. mollissima 

 

5.2.1 Inibição da Atividade Edematogênica 

De acordo com a Figura 17A, pode-se observar que o extrato aquoso das folhas de J. 

mollissima nas doses de 50, 100 e 200 mg/kg, via i.p., administrada meia hora antes da 

injeção da peçonha de B. erythromelas, apresentou uma redução do efeito edematogênico e 

essa inibição foi estatisticamente semelhante quando comparada com a dexametasona. 

Quando se realizou a análise de variância de duas via (Two-way ANOVA) e o pós-teste 

Bonferroni, observou-se que tanto a dexametasona como J. mollissima (50, 100 e 200 mg/kg) 

apresentaram um p < 0,05 quando comparado ao edema desencadeado pelo grupo que recebeu 

somente a peçonha, o que mostra diferença estatisticamente significativa em relação a esse 

grupo.  

 
Figura 17: Inibição da atividade edematogênica das peçonhas de B. erythromelas e B. jararaca 

com o extrato aquoso das folhas de J. mollissima 
 

 

(A) B. erythromelas e (B) B. jararaca 

Efeito da administração intraperitoneal de Jm (J. mollissima) (50,100 e 200 mg/Kg) e dexametasona (2 mg/Kg) 

no edema de pata induzido por peçonha de Ber (B. erythromelas) e Bja (B. jararaca) durante 120 minutos de 

experimentos. Valores expressos como média ± erro médio padrão com n=5. *p < 0,05, **p < 0,01 e ***p < 

0,001 quando comparados ao grupo controle positivo, após teste de Bonferroni (ANOVA). 
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Para a peçonha de B. jararaca (Figura 17B), observa-se que o extrato aquoso das 

folhas de J. mollissima, nas doses de 50, 100 e 200 mg/kg,  apresentou uma redução do efeito 

edematogênico e essa inibição foi estatisticamente semelhante quando comparada com a 

dexametasona. Porém, quando se realizou a análise de variância de duas via (Two-way 

ANOVA) e o teste de Bonferroni, observou-se que tanto a dexametasona como J. mollissima 

(50, 100 e 200 mg/kg) apresentaram diferença estatisticamente significava nos tempos de 30, 

90 e 120 minutos quando comparados ao grupo que recebeu somente a peçonha (p < 0,05). 

 

5.2.2 Inibição da Migração Celular 

5.2.2.1 Contagem dos leucócitos totais presentes na cavidade peritoneal 

 

 O infiltrado leucocitário na cavidade foi avaliado no tempo de 4 horas após a injeção 

intraperitoneal das peçonhas. A Figura 18A, mostra o número de leucócitos presentes da 

cavidade peritoneal dos animais tratados com o extrato das folhas de J. mollissima (50, 100 e 

200 mg/Kg) e dexametasona (2 mg/Kg) meia hora antes da injeção intraperitoneal da peçonha 

de B. erythromelas e na Figura 18B, mostra os grupos tratados que receberam injeção 

intraperitoneal da peçonha de B. jararaca. Em ambos os casos, todas as doses testadas e a 

dexametasona reduziram a influxo leucocitário quando comparada com o grupo que recebeu 

somente a peçonha e essa redução foi estatisticamente significativa (p < 0,05).  

 
Figura 18: Inibição da migração celular de J. mollissima induzida por peçonha  de B. 

erythromelas e B. jararaca com o extrato aquoso das folhas de J. mollissima 
 

 
 

(A) B. erythromelas e (B) B. jararaca.  

Inibição do influxo leucocitário induzido por peçonha de Ber (B. erythromelas) e Bja (B. jararaca) com o extrato 

das folhas de Jm (J. mollissima) (50, 100 e 200 mg/Kg, i.p.) e dexametasona (Dexa) (2 mg/Kg, i.p.) durante 4 

horas de experimentos. Valores expressos como média ± erro médio padrão com n=5. *p < 0,05, **p < 0,01 e 

***p < 0,001 quando comparados ao grupo controle (injeção das peçonhas), após teste de Tukey (ANOVA). 
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5.2.2.2 Contagem diferencial dos leucócitos presentes na cavidade peritoneal 

 A contagem diferencial do infiltrado leucocitário na cavidade foi avaliada no tempo de 

4 horas após a injeção intraperitoneal da peçonha de B. erythromelas e B. jararaca. Pode-se 

observar que os animais tratados com o extrato das folhas de J. mollissima (50, 100 e 200 

mg/Kg) e dexametasona (2 mg/Kg) meia hora antes da injeção intraperitoneal da peçonha B. 

erythromelas inibiu significativamente a migração das células para a cavidade peritoneal 

induzida pela peçonha (p < 0,05). Não houve redução estatisticamente significativa das doses 

testadas quando comparadas a dexametasona (p > 0,05). Um resultado semelhante foi 

observado para a peçonha de B. Jararaca, onde se observou que todas as doses reduziram 

significativamente o influxo de células mono e polinucleares induzidas por esta peçonha (p < 

0,05) (Figuras 19 C e D). 

 

Figura 19: Inibição da migração das células mononucleares e das células polimorfonucleares 

celulares induzidas pelas peçonhas de B. erythromelas e B. jararaca, com o extrato de J. 

mollissima  

 

(A) Contagem das células mononucleares de Ber (B. erythromelas); (B) Contagem das células 

polimorfonucleares de B. erythromelas; (C) Contagem das células mononucleares de Bja (B. jararaca) e 

(D) Contagem das células polimorfonucleares de B. jararaca. 

Inibição do influxo leucocitário com tratamento do extrato das folhas de Jm (J. mollissima) (50, 100 e 200 

mg/Kg, i.p.) e dexametasona (Dexa) (2 mg/Kg, i.p.) durante 4 horas de experimentos. Valores expressos como 

média ± erro médio padrão com n=5. *p < 0,05, **p < 0,01 e ***p < 0,001 quando comparados ao grupo 

controle (injeção das peçonhas), após teste de Tukey (ANOVA). 
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5.2.3 Inibição da Atividade Hemorrágica 

 A atividade hemorrágica induzida pelas peçonhas botrópicas, foi avaliada no tempo de 

três horas após o protocolo de pré-tratamento com o extrato. Todas as doses inibiram a 

hemorragia provocada pela peçonha de B. jararaca de forma significativa (p < 0,05) como 

apresentado na Figura 20A.  

 

Figura 20: Inibição da atividade hemorrágica da peçonha de B. jararaca e B. erythromelas com o 

extrato aquoso das folhas de J. mollissima 
 

 
(A) B. jararaca e (B) B. erythromelas 

Inibição da hemorragia induzida pela peçonha de (Bja) B. jararaca e (Ber) B. erythromelas com o extrato aquoso 

das folhas de Jm (J. mollissima) (50, 100 e 200 mg/Kg, i.p.). Aspectos morfológicos dos halos hemorrágicos de 

cada grupo. Valores expressos como média ± erro médio padrão com n=5. *p < 0,05, **p < 0,01 e ***p < 0,001 

quando comparados ao grupo controle (injeção da peçonha), após teste de Tukey (ANOVA). 
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Esse resultado pode ser confirmado com a diminuição dos halos  hemorrágicos em 

cada dose testada. Um resultado diferente foi observado para a peçonha de B. erythromelas, 

onde se observou que o extrato não inibiu de forma significativa essa peçonha (Figura 20B). 

 

5.2.4 Inibição da Atividade Miotóxica 

A atividade miotóxica induzida por peçonhas de B. erythromelas e B. jararaca 

(Figuras 21A e 21B, respectivamente), foi avaliada no tempo de três horas após o protocolo 

de pré-tratamento com o extrato. Todas as doses inibiram a  atividade miotóxica induzidas por 

ambas as peçonhas significativamente (p < 0,05) com todas as doses testadas. 

 
Figura 21: Inibição da atividade miotóxica das peçonhas de B. erythromelas e B. jararaca, com o 

extrato de J. mollissima 
 

 

(A) B. erythromelas e B) B. jararaca  

Inibição da miotoxicidade induzida pelas peçonhas de (Ber) B. erythromelas e (Bja) B. jararaca com o extrato 

aquoso das folhas de Jm (J. mollissima) (50, 100 e 200 mg/Kg, i.p.) e  (Dexa) dexametasona (2 mg/Kg, i.p.). 

Valores expressos como média ± erro médio padrão com n=5. *p < 0,05, **p < 0,01 e ***p < 0,001 quando 

comparados ao grupo controle (injeção das peçonhas), após teste de Tukey (ANOVA). 
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6 DISCUSSÃO  

 

É importante se estudar os extratos obtidos a partir de plantas, em especial J. 

mollissima, uma vez que o conhecimento popular indica uma série de usos possíveis e alguns 

estudos farmacológicos já vêm demonstrado a veracidade de seus usos tradicionais (ABREU 

et al., 2003; MARIZ, 2007; LEAL; AGRA, 2005; VEIGA, 2008). Com relação ao uso como 

antiofídico dessa espécie, no entanto, há escassez de trabalhos com este enfoque, o que 

impulsionou o estudo dessa planta nesse trabalho. A carência dos estudos fitoquímicos 

sistematizados, que revelem as principais classes de constituintes e compostos majoritários 

presentes em extratos de folhas de J. mollissima, ainda não publicado, torna difícil o controle 

de qualidade do extrato preparado em virtude da falta de padrões de referência.  

A partir da análise por CCD e a co-CCD sugere-se a presença dos flavonóides como 

compostos majoritários, a julgar pelo número, intensidade e tamanho das manchas quando 

reveladas com Reagente A Natural. Por meio do CLAE, quatro compostos tiveram sua 

presença confirmada como sendo a isoorientina, orientina, vitexina e isovitexina.  

Segundo Veiga (2008), os flavonóides podem ser considerados os compostos 

majoritários das folhas de J. gossypiifolia, podendo servir como indicadores de controle de 

qualidade. Tal observação também foi feita de acordo com os resultados obtidos nesse estudo, 

onde se encontrou um perfil cromatográfico de J. mollissima semelhante por CCD. Estudos 

mostram que vários flavonóides inibem as fosfolipases e hialuronidases das peçonhas 

ofídicas, possuem potente atividade quelante com os metais e que o flavonóide luteolina 

apresentou atividade antiofídica, ao inibir hialuronidases da peçonha da serpente Crotalus 

adamenteus (CARVALHO et al., 2013; MORS et al., 2000; SANTHOSH et al., 2013). A 

presença desses possíveis flavonóides no extrato de J. mollissima e a possibilidade de serem 

analisados in vivo em busca de sua atividade antiofídicas é de extrema importante, uma vez 

que iria ajudar a complementar a soroterapia, principalmente nas regiões onde a soroterapia é 

quase nula. 

A inibição da atividade edmatogênica foi avaliada, e observou-se que o extrato das 

folhas de J. mollissima inibiu o efeito edematogênico induzido tanto pela peçonha de B. 

erythromelas  como do B. jararaca após 120 minutos, como observado nas Figuras 14A e B. 

Várias toxinas podem ser responsáveis pelo efeito edematogênico produzido pela peçonha 

botrópica entre elas as fosfolipases A2 e as metaloproteases hemorrágicas e não-

hemorragicas. A literatura descreve que os sintomas locais (principalmente o edema), são 

mais difíceis de neutralizar isto porque as peçonhas botrópicas atuam rapidamente e muitos 
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desses efeitos são causados por mediadores endógenos da resposta inflamatória liberado pelo 

tecido lesado, em resposta a lesão das peçonhas (GUTIÉRREZ et al., 1995; PICOLO et al., 

2002)  

Quanto à atividade anti-edematogênica apresentada pelo extrato de J. mollissima 

pode-se sugerir que o extrato apresenta atividade anti-inflamatória  que reduz a inflamação 

provocada pelos mediadores químicos endógenos liberados pelas toxinas presentes  nessas 

peçonhas. Estudos mostram que o gênero Jatropha apresenta atividade anti-edematogênica e 

isso foi comprovado por um dos trabalhos desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa, que 

mostrou que o extrato das folhas de J. gossypiifolia reduziu o edema de pata induzido por B. 

jararaca, nas mesma doses utilizadas no presente trabalho (FÉLIX-SILVA, 2014). 

Após a formação de edema, a reação local subsequente é o recrutamento de leucócitos 

circulantes – neutrófilos, eosinófilos, linfócitos e monócitos – que migram, seletivamente, 

para o local da inflamação (ALBELDA et al., 1994; ZAMUNER; TEIXEIRA, 2003). No 

início da resposta inflamatória aguda, há acúmulo predominantemente de neutrófilos. Essas 

células representam a primeira linha de defesa no organismo e apresentam uma capacidade 

fagocítica para a eliminição do agente agressor alta. Nas fases mais tardias da resposta 

inflamatória, são observadas as células mononucleares (KUMAR et al., 2008) 

No presente estudo, foi avaliada a capacidade do extrato aquoso das folhas de J. 

mollissima em inibir a migração leucocitária para a cavidade peritoneal induzida pelas 

peçonhas de B. erythromelas e B. jararaca. Os resultados demonstraram que o extrato foi 

capaz de reduzir significativamente a migração celular induzida por ambas as peçonhas em 

todas as doses testadas (Figuras 15A e B). O presente estudo demonstra ainda, que o extrato 

aquoso de J. mollissima  também reduziu significativamente o número das células 

mononucleares e polimorfonucleares que migraram para a cavidade peritoneal induzida pela 

peçonha de B. erythromelas e B. jararaca em todas as doses testadas (Figuras 16A e B). 

Estudos anteriores mostram que as metaloproteases presente na peçonha de B. asper, 

quando injetado na cavidade peritoneal de camundongos induziu um aumento dos níveis de 

IL-1, acompanhado de aumento da expressão de moléculas de adesão de leucócitos. Essas 

metaloproteases também são responsáveis pela ativação do sistema complemento, resultando 

em um aumento de migração celular (TEIXEIRA et al., 2003). Segundo Farsky et al., (1997) 

o sistema complemento também é ativado pela peçonha de B. jararaca possivelmente pela 

ação de metaloproteases. Além de possuir as metaloproteases, a peçonha de Bothrops possui 

atividade das fosfolipases A2 que são importantes para a indução da migração de leucócitos, 
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provavelmente por induzir de forma mais potente a indução de mediadores importantes para a 

migração. Isto se dá devido à fosfolipases A2 Asp49 que são mais potentes que as 

fosfolipazes Lys49 em induzir mediadores inflamatórios como a IL-1, IL-6, TNF-α além de 

ativar moléculas de adesão importantes para a migração das células (CASTRO et al., 2000; 

ZULIANI et al., 2005).  Por outro lado, estudos mostram que produtos derivado da via de 

lipoxigenase participam da migração induzida pelas peçonhas B. erythromelas e B. alternatus 

(FLORES et al, 1993). Outro achado importante em acidentes causados pelas serpentes 

botrópicas é a hemorragia local produzida pela ação de metaloproteases hemorrágicas 

(GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989; ESCALANTE et al., 2011). Como observado na Figura 

20, o extrato foi capaz de inibir a hemorragia causada pela peçonha de B. jararaca nas três 

doses testadas. Através do aspecto morfológico dos halos hemorrágicos, pode-se observar que 

houve uma diminuição da hemorragia consoante o aumento da dose do extrato. Sendo assim, 

sugere-se que o extrato aquoso possa estar inibindo a ação das metaloproteases hemorrágicas.  

O dano do tecido muscular, que pode muitas vezes levar a perda definitiva de tecido e 

consequentemente a amputação do membro, devido à ação direta da fosfolipases A2 ou das 

metaloproteases (ação indireta). Após a lesão muscular, a perda desordenada do íon cálcio, 

causa a ruptura da membrana celular liberando desta forma, marcadores citosólicos 

(GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). O extrato foi capaz de inibir os níveis de creatina quinase 

(um dos marcadores citosólicos) de ambas as peçonhas em estudo o que mostra que 

possivelmente o extrato esteja inibindo a ação dessas toxinas. 

É possível sugerir que possivelmente o extrato aquoso das folhas de J. mollissima 

possuem substâncias capazes de inibir direta ou indiretamente as toxinas presentes nas 

peçonhas de B. erythromelas e B. jararaca. Os resultados obtidos mostram que o extrato 

aquoso de J. mollissima possui potencial ação contra os efeitos locais causado por serpentes 

botrópicas. 
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 Por meio do CLAE quatro compostos tiveram sua presença confirmada como sendo a 

isoorientina, orientina, vitexina e isovitexina. 

 

 O extrato aquoso das folhas de J. mollissima nas doses 50, 100 e 200 mg/kg, 

administrado por via intraperitoneal, apresentou atividade anti-edematogênica frente 

ao edema de pata induzido por B. erythromelas e B. jararaca. J. mollissima revelou 

um efeito anti-edematogênico estatisticamente semelhante ao efeito induzido pela 

dexametasona (p > 0,05), o que mostra a potencialidade do extrato como anti-

inflamatório.  

 

 O extrato aquoso das folhas de J. mollissima nas doses 50, 100 e 200 mg/kg, 

administrado por via intraperitoneal, promoveu a inibição da migração celular 

induzido por B. erythromelas e B. jararaca (p < 0,05).  

 

 O extrato aquoso das folhas de J. mollissima nas doses 50, 100 e 200 mg/kg, 

administrado por via intraperitoneal, promoveu a inibição das células mononucleares e 

das células polimorfonucleares induzidos por B. erythromelas (p < 0,05).  

 

 O extrato aquoso das folhas de J. mollissima nas doses 50, 100 e 200 mg/kg, 

administrado por via intraperitoneal, promoveu a inibição da atividade hemorrágica 

induzidos por B. jararca (p < 0,05).  

 

 O extrato aquoso das folhas de J. mollissima nas doses 50, 100 e 200 mg/kg, 

administrado por via intraperitoneal, promoveu a inibição da atividade miotóxica 

induzido por B. erythromelas e B. jararaca (p < 0,05).  
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