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RESUMO 

 

Efeito inibitório do decocto das folhas de Jatropha gossypiifolia L. contra a toxicidade 

local e sistêmica da peçonha da serpente Bothrops erythromelas 

 

Serpentes do gênero Bothrops são responsáveis por cerca de 90% dos acidentes ofídicos na 

América Latina. A soroterapia antipeçonhenta, entretanto, ainda apresenta baixa eficácia 

quanto aos efeitos locais, difícil acesso em algumas regiões, além de alto custo e potencial 

risco de reações adversas. Diante desse cenário, o principal objetivo deste trabalho é 

contribuir com alternativas complementares à soroterapia, com ênfase na espécie Bothrops 

erythromelas, que é uma serpente de relevância epidemiológica na região Nordeste do Brasil, 

porém que, até o momento, ainda carece de estudos mais aprofundados na literatura, além de 

não estar incluída na mistura antigênica para a produção dos soros antibotrópicos brasileiros. 

Para tanto, duas frentes de trabalho principais foram conduzidas: (1) caracterização dos 

efeitos tóxicos locais e sistêmicos induzidos por essa peçonha, de modo a melhor 

compreender sua toxicidade e assim desenvolver estratégias mais eficazes para o seu 

tratamento; e (2) avaliação da eficácia do decocto das folhas de Jatropha gossypiifolia frente 

os efeitos tóxicos da peçonha em estudo, objetivando o seu emprego como matéria-prima para 

futuros produtos fitoterápicos antiofídicos, que possam vir a complementar a eficácia da 

soroterapia atual. Por meio de estudos de envenenamento experimental em camundongos, 

observou-se que a peçonha de B. erythromelas produziu intenso quadro inflamatório local, 

envolvendo a participação direta de componentes enzimáticos da peçonha, bem como de 

mediadores inflamatórios endógenos, os quais podem ser empregados como alvos 

terapêuticos para o tratamento do envenenamento local. Em relação à toxicidade sistêmica, a 

peçonha induziu, em camundongos, pronunciados efeitos na hemostasia, além de hemorragia 

sistêmica e toxicidade renal e hepática, que puderam ser visualizados por meio da alteração de 

diversos parâmetros hematológicos, hemostáticos e bioquímicos. Através de estudos de 

inibição desses efeitos, observa-se que, em geral, os soros antiofídicos testados de fato 

apresentam limitada eficácia contra as atividades enzimáticas in vitro e os efeitos locais da 

peçonha in vivo, apesar da existência de reconhecimento imunológico, o que indica a presença 

de reatividade cruzada com componentes altamente imunogênicos, porém toxicologicamente 

pouco relevantes para a ação tóxica dessa peçonha. O decocto das folhas de J. gossypiifolia, 

por sua vez, foi capaz de reduzir significativamente os efeitos locais e sistêmicos induzidos 

pela peçonha, o que pôde ser associado à sua ação direta sobre as toxinas ofídicas, bem como 

a uma ação indireta sobre os mediadores endógenos. Um gel fitoterápico para utilização como 

adjuvante de uso tópico no tratamento do envenenamento ofídico foi desenvolvido e 

resultados promissores foram obtidos quando se observou que a associação desse gel ao soro 

antipeçonhento foi capaz de aprimorar significativamente a efetividade do tratamento do dano 

tecidual local induzido por B. erythromelas. Análises fitoquímicas indicaram que os 

flavonoides são os compostos majoritários da espécie vegetal, podendo ser, ao menos 

parcialmente, a principal classe de substância responsável pelas atividades apresentadas. Em 

conclusão, os resultados obtidos demonstram a potencialidade da espécie vegetal J. 

gossypiifolia como adjuvante no tratamento dos envenenamentos botrópicos, podendo esse 

estudo ser um pontapé inicial para o futuro desenvolvimento de produtos fitoterápicos 

antiofídicos com matéria-prima genuinamente brasileira para complementação da atual 

soroterapia no tratamento de acidentes botrópicos. 

 

Palavras-chave: Bothrops erythromelas, serpentes, atividade antiofídica, Jatropha 

gossypiifolia, “pinhão-roxo”, toxicidade. 
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ABSTRACT 

 

Inhibitory effect of Jatropha gossypiifolia L. leaves decoction against local and systemic 

toxicity of Bothrops erythromelas snake venom 

 

Bothrops snakes are responsible for about 90% of snakebites in Latin America. Antivenom 

serum therapy, however, still has low efficacy against local effects, hard access in some 

regions, in addition to high cost and potential risk of adverse reactions. In this context, the 

main objective of this work is to contribute with complementary alternatives to antivenom 

therapy, with emphasis on the species Bothrops erythromelas, which is a snake of 

epidemiologic relevance in Northeastern  Brazil, but that, until this moment, still lacks further 

studies and that is not included in the antigenic mixture for production of Brazilian bothropic 

antivenom. For this, two main work fronts were conducted: (1) characterization of the local 

and systemic toxic effects induced by this venom, in order to better understand its toxicity and 

thus to develop more effective strategies for its treatment; and (2) evaluation of the 

effectiveness of Jatropha gossypiifolia leaves decoction against the toxic effects of the venom 

under study, aiming at its use as raw material for future antiophidic herbal products, which 

may complement the efficacy of antivenom therapy. Through the experimental envenoming 

studies in mice, it was observed that B. erythromelas venom produced an intense local 

inflammatory picture, involving the direct participation of enzymatic components of the 

venom, as well as endogenous inflammatory mediators, which can be used as therapeutic 

targets for the treatment of local envenoming. In relation to systemic toxicity, venom 

produced in mice quite pronounced effects on hemostasis, in addition to systemic hemorrhage 

and renal and hepatic toxicity, which could be visualized by means of the alteration of several 

haematological, hemostatic and biochemical parameters. Through inhibition studies of these 

effects, it is observed that, in general, the tested antivenoms in fact have limited efficacy 

against the enzymatic activities in vitro and the local effects of the venom in vivo, despite the 

presence of immunological recognition, which indicates the presence of cross-reactivity with 

highly immunogenic but little toxicologically relevant components to the toxic action of the 

venom. Aqueous leaf extract of J. gossypiifolia, in turn, was able to significantly reduce the 

local and systemic effects of venom, which could be associated with its direct action on snake 

toxins, as well as an indirect action on the endogenous mediators. An herbal gel for use as a 

topical adjunct in the treatment of snake envenoming was developed and promising results 

were obtained when the association of this gel with antivenom was found to be able to 

significantly improve the efficacy of the treatment of local tissue damage induced by B. 

erythromelas. Phytochemical analyzes indicate that flavonoids are the major compounds of 

the plant species, and may be, at least partially, the main class of substance responsible for the 

activities presented. In conclusion, the results obtained to date demonstrate the potential of the 

plant species J. gossypiifolia as an adjuvant in the treatment of bothropic envenoming, and 

this study could be an initial kick-off for the future development of herbal antiophidic 

products with genuinely Brazilian raw material for complementation of the current antivenom 

therapy in the treatment of bothropic accidents. 

 

Keywords: Bothrops erythromelas, snakes, antiophidic activity, Jatropha gossypiifolia, 

“bellyache bush”, toxicity. 
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Dada a relevância em saúde pública dos envenenamentos ocasionados por serpentes do 

gênero Bothrops e algumas limitações da soroterapia antipeçonhenta atual, o principal 

objetivo do presente trabalho é contribuir com alternativas complementares para o tratamento 

de envenenamentos botrópicos, com ênfase na espécie Bothrops erythromelas, serpente de 

relevância epidemiológica na região Nordeste do Brasil que, até o momento, a despeito de sua 

importância médica, ainda carece de estudos mais aprofundados na literatura. Visando esse 

objetivo, duas frentes de trabalho principais foram conduzidas: 

 

(1) caracterização dos efeitos tóxicos induzidos pela peçonha da serpente B. 

erythromelas, de modo a melhor compreender a origem da toxicidade dessa peçonha e assim 

desenvolver estratégias mais eficazes para o seu tratamento; 

(2) avaliação da eficácia do decocto das folhas de Jatropha gossypiifolia L. 

(Euphorbiaceae) frente os efeitos tóxicos da peçonha de B. erythromelas, objetivando o 

emprego dessa espécie como matéria-prima vegetal para futuros produtos fitoterápicos 

antiofídicos, que possam vir a complementar a eficácia da soroterapia antipeçonhenta atual. 

 

Diante do proposto, o presente documento foi organizado do seguinte modo: 

 

 Na Introdução Geral, é apresentada uma revisão da literatura atual no que diz 

respeito aos aspectos epidemiológicos, clínicos e toxinológicos dos acidentes provocados por 

serpentes do gênero Bothrops, enfatizando os mecanismos descritos até o momento para 

explicar os efeitos locais e sistêmicos desses envenenamentos, além de trazer uma revisão do 

estado da arte dos estudos envolvendo a serpente B. erythromelas e a espécie vegetal J. 

gossypiifolia, para dessa forma embasar e justificar os experimentos realizados ao longo do 

presente projeto. 

 Em seguida, são apresentados capítulos referentes, cada um, a um conjunto de 

experimentos a serem submetidos ou já submetidos à publicação em revistas científicas 

internacionais. Os primeiros capítulos abordam os efeitos locais da peçonha de B. 

erythromelas, desde a caracterização toxinológica e farmacológica dos eventos inflamatórios 

locais (Capítulo I), até a sua inibição por soros antiofídicos polivalentes e produtos derivados 

de J. gossypiifolia (Capítulos II, III e IV). Os capítulos seguintes abordam o estudo dos efeitos 

sistêmicos provocados por essa peçonha, sendo o Capítulo V referente à caracterização desses 

efeitos por meio de análises hemostáticas, hematológicas e bioquímicas, e o Capítulo VI 
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relativo à inibição desses efeitos pelo tratamento oral, em animais de experimentação, com o 

extrato aquoso das folhas da espécie vegetal em estudo. 

 Por fim, após a apresentação de todos os capítulos supracitados, será mostrada uma 

discussão geral dos resultados, buscando correlacionar os achados obtidos ao longo da Tese e 

propondo futuras direções e perspectivas quanto à aplicação dos conhecimentos gerados com 

os resultados experimentais aqui demonstrados para o futuro desenvolvimento de estratégias 

para o tratamento de envenenamentos ofídicos. 
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1. OFIDISMO 

 

O ofidismo representa um sério problema de saúde pública em todo o mundo, 

sobretudo, em regiões tropicais e subtropicais, tais como África, Ásia, América Latina e 

partes da Oceania, onde ainda imprime grande impacto na população e nos sistemas nacionais 

de saúde (GUTIÉRREZ et al., 2015). Dados sugerem a ocorrência de 1,2 a 5,5 milhões de 

acidentes ofídicos a cada ano, resultando em 25 a 125 mil mortes e deixando 

aproximadamente 400 mil vítimas com sequelas permanentes (GUTIÉRREZ et al., 2015; 

KASTURIRATNE et al., 2008). Apesar do significativo impacto na saúde humana, o 

ofidismo continua altamente negligenciado por autoridades de saúde nacionais e 

internacionais, agências de fomento, companhias farmacêuticas e organizações de saúde 

(GUTIÉRREZ et al., 2015). Desse modo, o ofidismo está incluído desde 2009 na lista da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) de Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) do 

século XXI (GUTIÉRREZ et al., 2013). 

Os acidentes ofídicos são um problema de saúde pública particularmente importante nos 

trópicos rurais, uma vez que as populações nessas regiões acabam vivenciando uma alta 

morbi-mortalidade devido ao pobre acesso a serviços de saúde, que são frequentemente 

subótimos, assim como ocorre com outras DTNs (GUTIÉRREZ et al., 2013; HARRISON et 

al., 2009). Nesse aspecto, o ofidismo é frequentemente associado como uma “enfermidade 

dos pobres”, com maior incidência e severidade em regiões com menor capacidade de lidar 

com o custo considerável do acidente ofídico, devido a problemas sócio-econômicos 

(GUTIÉRREZ et al., 2015; HARRISON et al., 2009). Além disso, pelo fato de acometer 

principalmente agricultores rurais, geralmente de baixa renda e em idade produtiva, o 

ofidismo acaba sendo também considerado um risco ocupacional, que pode agravar ainda 

mais o estado já empobrecido dessas comunidades, uma vez que ao causar significantes taxas 

de morbidade, desfiguração e sequelas fisiológicas crônicas (como, por exemplo, 

amputações), acarretam em grande perda de produtividade dos trabalhadores acidentados 

devido à deficiência física que pode vir a ser adquirida, assim contribuindo para um ciclo 

vicioso de pobreza e desigualdade social. Dessa forma, o investimento em medidas 

preventivas e curativas para os acidentes ofídicos tem uma importância de cunho social 

bastante elevada, sobretudo nos países mais pobres onde o problema é altamente 

negligenciado (GUTIÉRREZ et al., 2013; HARRISON et al., 2009). 

O verdadeiro impacto do ofidismo é desconhecido, devido à ausência de dados 

confiáveis sobre a epidemiologia desse problema praticamente em todo o mundo, o que vem a 
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ser decorrente da falha do processo de notificação e/ou da não procura de serviços médicos 

por parte dos pacientes, tornando esses indivíduos invisíveis aos sistemas de saúde 

(BOCHNER; STRUCHINER, 2002; CUPO, 2015). No Brasil, desde 1995, a notificação 

compulsória foi adotada por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), que, infelizmente, ainda não consegue dar conta da real dimensão desses acidentes, 

mas consiste em uma ferramenta útil para uma melhor gestão dos envenenamentos por parte 

dos órgãos de saúde (BOCHNER; STRUCHINER, 2002; CHIPPAUX, 2015). 

No Brasil, dados do SINAN apontam o acontecimento de, em média, 100 mil acidentes 

por animais peçonhentos por ano, dos quais mais de um quarto é resultado de envenenamento 

ofídico (BRASIL, 2017). Embora os escorpiões sejam responsáveis pela maioria dos 

acidentes (mais de um terço dos casos), as serpentes são responsáveis por mais da metade dos 

óbitos decorrentes de envenenamentos com animais peçonhentos no Brasil (CHIPPAUX, 

2015). A frequência de sequelas, relacionadas a complicações locais, é bastante elevada (em 

média, cerca de 1.000 pacientes sofrem de sequelas, anualmente), sendo associada a fatores de 

risco como o uso de torniquete, picada em extremidades (dedos de mãos e pés) e retardo no 

tratamento específico (BRASIL, 2009a; CHIPPAUX, 2015). Segundo estudos 

epidemiológicos publicados, o perfil dos acidentes ofídicos se caracteriza por acometer 

principalmente pessoas do sexo masculino, trabalhadores rurais na faixa etária de 15 a 49 

anos, atingindo principalmente membros inferiores (BOCHNER; STRUCHINER, 2003; 

CHIPPAUX, 2015). 

As serpentes de maior importância clínica pertencem às famílias Viperidae (cujas 

espécies representantes são conhecidas coletivamente como “víboras”) e Elapidae (cujas 

espécies representantes são conhecidas coletivamente como “cobras”) (WARRELL, 2010). 

Estes animais são classificados como peçonhentos, uma vez que apresentam um aparato 

especializado capaz de produzir e armazenar uma secreção tóxica, denominada peçonha, que 

está associada a um dispositivo de injeção (BRODIE III, 2009). Este maquinário (Figura 1) 

consiste em um par de glândulas secretórias, usualmente situadas em ambos os lados da 

cabeça, na mandíbula superior, que são conectadas a dutos que transmitem a secreção tóxica 

da glândula para a base de dentes modificados utilizados para injeção, quando essas glândulas 

são comprimidas pela contração do muscularis compressor glandulae (NORRIS; BUSH; 

CARDWELL, 2016; WARRELL, 2010). As serpentes, de uma forma geral, utilizam suas 

peçonhas como mecanismo de ataque para incapacitar e imobilizar suas presas, como 

mecanismo de defesa contra seus predadores e para auxiliar na digestão de sua alimentação 

(BRODIE III, 2009; KANG et al., 2011; KARALLIEDDE, 1995). 
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Figura 1 – Diagramas esquemáticos do aparato especializado na produção e injeção de peçonha 

 
Fonte: Adaptado de Warrel (2010) (A) e Norris; Bush; Cardwell (2016) (B). 

 

Bioquimicamente, as peçonhas ofídicas consistem em uma complexa mistura de 

componentes químicos, principalmente de origem proteica (em média, 95% de sua massa 

seca), que são comumente referidos como toxinas (KARALLIEDDE, 1995; SLAGBOOM et 

al., 2017). Em geral, peçonhas ofídicas contém mais de 100 diferentes proteínas e peptídeos 

tóxicos e não-tóxicos, assim como toxinas de origem não-proteica, tais como carboidratos, 

lipídeos, aminas e outras moléculas pequenas (WARRELL, 2010). As principais toxinas 

encontradas em peçonhas ofídicas são metaloproteinases (SVMPs), fosfolipases A2 (PLA2s), 

serinoproteinases (SVSPs), hialuronidases, acetilcolinesterases (AChEs), L-aminoácido-

oxidases (LAAOs) e nucleotidases (KANG et al., 2011; RAMOS; SELISTRE-DE-ARAUJO, 

2006) (Figura 2). Tais toxinas, presentes em diferentes concentrações de acordo com a 

peçonha, vão exercer diversas atividades funcionais em uma ampla gama de alvos 

fisiológicos, induzindo uma variedade de patologias que podem se relacionar a efeitos 

neurotóxicos, citotóxicos, miotóxicos ou hemotóxicos nas vítimas de envenenamento ofídico. 

Além disso, variáveis tais como local da picada e quantidade de peçonha injetada podem 

contribuir para a gravidade dos sinais clínicos observados nas vítimas (SLAGBOOM et al., 

2017). Os efeitos tóxicos do envenenamento ofídico variam fortemente de acordo com a 

espécie e/ou gênero responsável pelo acidente, sendo os efeitos clínicos de envenenamentos 

ofídicos mais comuns: imediato e proeminente dano tecidual local (incluindo mionecrose, 

dermonecrose, hemorragia e edema), distúrbios na coagulação sanguínea (coagulopatia de 

consumo e sangramento sistêmico espontâneo), alterações cardiovasculares (hipotensão, 

choque hipovolêmico e dano no miocárdio), alterações renais (que podem evoluir para injúria 

renal aguda), ação neurotóxica (parilisia descendente, evoluindo de ptose e oftalmoplegia 

externa a paralisia bulbar, do músculo respiratório e flácida total), rabdomiólise generalizada 
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com mioglobinúria e hemólise intravascular (SLAGBOOM et al., 2017; WARRELL, 2012a, 

2012b). 

 

Figura 2 – Principais componentes encontrados em peçonhas ofídicas 

 
Fonte: Adaptado de Ramos; Selistre-de-Araujo (2006). 
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2. SERPENTES DO GÊNERO Bothrops 

 

O gênero Bothrops engloba as serpentes de maior importância médica e epidemiológica 

nas Américas, abrangendo cerca de 90% dos envenenamentos ofídicos no continente 

americano (CARRASCO et al., 2016; GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). Esse grupo de 

serpentes é amplamente distribuído na América Latina, desde o México até o Sul da 

Argentina, compreendendo pelo menos 50 espécies (CARRASCO et al., 2016). As serpentes 

botrópicas caracterizam-se por apresentarem cauda lisa e ausência de chocalho, bem como 

cores bastante variadas, dependendo da espécie e da região onde vivem. São popularmente 

conhecidas no Brasil como “jararacas”. Habitam zonas rurais e periferias de grandes cidades, 

preferindo ambientes úmidos como matas e áreas cultivadas e locais onde haja facilidade para 

proliferação de roedores, possuindo hábitos predominantemente noturnos ou crepusculares 

(BRASIL, 2001; PINHO; PEREIRA, 2001). 

Serpentes botrópicas podem ser encontradas em todo território brasileiro, sendo as 

principais representantes Bothrops alternatus, Bothrops atrox, Bothrops erythromelas, 

Bothrops jararaca, Bothrops jararacussu, Bothrops leucurus, Bothrops moojeni e Bothrops 

neuwiedi, cujas distribuições geográficas variam ao redor do País (BRASIL, 2001). A 

despeito da existência de variações inter e intraespécies na composição e, consequentemente, 

nas suas atividades biológicas, as peçonhas botrópicas induzem qualitativamente quadro 

patofisiológico semelhante, caracterizado por imediato e proeminente dano local tecidual, 

alterações cardiovasculares, choque hipovolêmico, desordens na coagulação sanguínea e 

alterações renais (GUTIÉRREZ; ESCALANTE; RUCAVADO, 2009; GUTIÉRREZ; 

LOMONTE, 1989; GUTIÉRREZ et al., 2009). É descrito, de forma geral, que as peçonhas 

botrópicas produzem três ações principais — proteolítica, coagulante e hemorrágica — que 

são decorrentes da ação conjunta de proteases (SVMPs e SVSPs), hialuronidases, PLA2s e da 

liberação de mediadores da resposta inflamatória (BRASIL, 2010; GUTIÉRREZ; 

LOMONTE, 1989). Cada uma dessas ações é produzida em maior ou menor grau dependendo 

da espécie e da decorrência da variação quali e/ou quantitativa interespécie na constituição 

das peçonhas (GUTIÉRREZ; CHAVES; BOLAÑOS, 1980; KORNALÍK, 1985). O 

envenenamento botrópico, portanto, é um processo patofisiológico complexo, envolvendo a 

ação simultânea de diferentes tipos de toxinas, representando, dessa forma, um cenário 

complexo que requer uma abordagem integrativa para permitir uma compreensão adequada 

do processo como um todo (GUTIÉRREZ; LEÓN; BURNOUF, 2011). 
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3. PRINCIPAIS CLASSES DE TOXINAS PRESENTES EM PEÇONHAS 

BOTRÓPICAS 

 

3.1 Metaloproteinases de peçonhas ofídicas (SVMPs) 

 

SVMPs são enzimas chave na toxicidade de peçonhas viperídeas, sendo estimado que 

compreendam pelo menos 30% do seu conteúdo total de proteínas (KANG et al., 2011). Uma 

única espécie de serpente pode apresentar mais de uma dúzia de SVMPs em sua peçonha, e 

suas variantes estruturais podem apresentar diversas funcionalidades, que incluem atividades 

hemorrágica, fibrinogenolítica, ativadora de Fator X ou protrombina e ação sobre agregação 

plaquetária (SLAGBOOM et al., 2017). 

As SVMPs são enzimas endoproteolíticas depedentes de zinco, apresentando massa 

molecular que pode variar entre 20 a 100 kDa, podendo ser classificadas em três grupos 

principais de acordo com a organização dos seus domínios (TAKEDA; TAKEYA; 

IWANAGA, 2012):  

 

 P-I SVMPs: São as SVMPs mais simples, que contém apenas o domínio proteinase 

na sua forma madura; 

 P-II SVMPs: Apresentam um domínio proteinase seguido de um domínio 

desintegrina. Frequentemente, essas toxinas sofrem proteólise para formar desintegrinas livres 

que apresentam forte ação antiagregante plaquetária; 

 P-III SVMPs: Contém o domínio proteinase, seguido de um domínio semelhante à 

desintegrina (dis-like) e um domínio rico em cisteína (CRD).  

 

A maioria das atividades funcionais de SVMPs é mediada pelo seu domínio proteinase 

(TAKEDA; TAKEYA; IWANAGA, 2012). Estudos mostram que SVMPs são capazes de 

degradar laminina, colágeno tipo IV, nidogen e proteoglicanas de heparan sulfato 

(GUTIÉRREZ, 2016). O domínio catalítico é composto de aproximadamente 215 

aminoácidos e tem atividade endopeptidase dependente de metais, sendo, portanto, fortemente 

inibidas por agentes quelantes (RAMOS; SELISTRE-DE-ARAUJO, 2006). 

Um grande número de atividades biológicas tem sido atribuído a SVMPs, incluindo 

hemorragia, mionecrose, dermonecrose, edema, coagulopatias e inflamação (GUTIERREZ et 

al., 2016; GUTIÉRREZ; RUCAVADO, 2000). Dessa forma, SVMPs são conhecidas por 
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exercerem importantes papéis nos efeitos locais e sistêmicos induzidos por peçonhas 

viperídeas em acidentes ofídicos (GUTIERREZ et al., 2016; GUTIÉRREZ et al., 2005). 

 

3.2 Serinoproteinases de peçonhas ofídicas (SVSPs) 

 

SVSPs são enzimas bastante abundantes em peçonhas de serpentes da família 

Viperidae, nas quais podem chegar a corresponder a 20% do conteúdo total de proteínas 

(KANG et al., 2011). SVSPs pertencem à família de proteases semelhantes à tripsina, a maior 

família de peptidases (SERRANO; MAROUN, 2005; ZELANIS et al., 2015). Essas enzimas 

apresentam, em geral, aproximadamente 235 aminoácidos, possuindo 12 resíduos 

conservados de cisteína, dos quais 10 são pareados em 5 pontes dissulfeto, baseado na 

homologia com a tripsina, enquanto os 2 resíduos de cisteína restantes formam uma única e 

conservada ponte característica entre SVSPs (SAJEVIC; LEONARDI; KRIŽAJ, 2011; 

SERRANO; MAROUN, 2005). SVSPs são sintetizadas como zimogênios e na sua forma 

madura elas são geralmente glicoproteínas de cadeia única. Dependendo do conteúdo de 

carboidrato, a sua massa molecular varia entre 26 e 67 kDa (SAJEVIC; LEONARDI; 

KRIŽAJ, 2011). 

SVSPs são caracterizadas por um mecanismo catalítico comum, que inclui um resíduo 

de serina altamente reativo que desempenha um papel chave na formação de um complexo 

acil-enzima transitório, que é estabilizado pela presença de resíduos de histidina e aspartato 

no sítio ativo da enzima, formando a tríade Histidina-Aspartato-Serina. A ação dessas 

enzimas pode ser inibida na presença de fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF) ou outros 

reagentes modificadores do resíduo ativo de serina, ou com o uso de inibidores competitivos 

tais como benzamidina (SERRANO; MAROUN, 2005). 

Essas enzimas não são letais isoladamente, mas contribuem para o efeito tóxico das 

peçonhas ofídicas quando em associação com outros componentes proteicos. É característico 

das SVSPs afetar vários passos da cascata da coagulação sanguínea, tanto inespecificamente, 

por degradação proteolítica, quanto seletivamente, pela ativação ou inibição da agregação 

plaquetária, coagulação e fibrinólise (BRAUD; BON; WISNER, 2000; SERRANO, 2013).  

 

3.3 Fosfolipases A2 (PLA2s) 

 

PLA2s são enzimas que hidrolisam especificamente a ligação éster sn-2-acil de 

fosfolipídios de forma cálcio-dependente, liberando ácidos graxos livres e lisofosfolipídeos 
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(GUTIÉRREZ; LOMONTE, 2013; KINI, 2003). Além de sua função catalítica, as PLA2s de 

peçonhas ofídicas ainda apresentam uma série de atividades farmacológicas adicionais, que 

podem ser dependentes ou não da sua atividade enzimática (DE PAULA et al., 2009; 

GUTIÉRREZ; LOMONTE, 2013). Atividades miotóxica, hemolítica, edematogênica, 

hipotensiva, neurotóxica, cardiotóxica e ativadora ou inibidora de agregação plaquetária são 

descritas para PLA2s, o que confere o caráter altamente tóxico dessas toxinas (ARNI; WARD, 

1996; GUTIÉRREZ; LOMONTE, 2013). Vários estudos vêm demonstrando que as PLA2s de 

peçonhas botrópicas estão envolvidas em respostas inflamatórias como edema, dor, migração 

leucocitária, miotoxicidade e necrose (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 2013). Várias PLA2s são 

frequentemente referidas com miotoxinas, devido sua marcante capacidade de induzir rápida 

necrose em fibras musculares esqueléticas (LOMONTE; RANGEL, 2012). 

As PLA2s de peçonhas ofídicas apresentam alto conteúdo de pontes dissulfeto, baixa 

massa molecular (14 a 18 kDa) e estrutura tridimensional similar (DE PAULA et al., 2009). A 

ação catalítica dessas enzimas é inibida em presença de brometo de p-bromofenacil (p-BPB), 

composto que alquila o resíduo His48 do sítio catalítico da enzima, levando à sua inativação 

(TEIXEIRA et al., 2003). Essas enzimas podem conter um resíduo de aspartato ou lisina na 

posição 49, sendo a presença de Asp49 essencial para a ligação do cálcio (co-fator 

enzimático) a essas enzimas. Dessa forma, PLA2 com Asp49 são enzimaticamente ativas, 

enquanto PLA2 com Lys49 apresentam pouca ou nenhuma atividade enzimática, embora 

biologicamente os dois tipos sejam ativos (LOMONTE; RANGEL, 2012). 

 

3.4 Hialuronidases 

 

Hialuronidases é um grupo de enzimas ubíquoas em peçonhas ofídicas, que hidrolisam 

preferencialmente o ácido hialurônico, um polissacarídeo longo e linear que está presente em 

abundância na matriz extracelular (MEC) do tecido conjuntivo frouxo (BOLDRINI-FRANÇA 

et al., 2017; FOX, 2013). As hialuronidases de peçonhas ofídicas são glicoproteínas com 

massas moleculares que variam de 28 a 70 kDa (BOLDRINI-FRANÇA et al., 2017). Essas 

toxinas são popularmente conhecidas como “fatores de espalhamento” uma vez que elas 

interrompem a integridade estrutural da MEC através da degradação do ácido hialurônico, 

facilitando a difusão de toxinas do sítio da picada para a circulação (KEMPARAJU; GIRISH, 

2006). As hialuronidases, ao aumentarem a taxa de distribuição de toxinas, agem como 

toxinas auxiliares, sendo muitas vezes essenciais para os efeitos tóxicos de determinadas 
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toxinas (como, por exemplo, PLA2s, SVMPs e SVSPs), mas que, por si só, são dotadas de 

baixa toxicidade (LAUSTSEN, 2016).  

 

3.5 Outras classes de toxinas minoritárias 

 

Desintegrinas são pequenos (40-100 resíduos) polipeptídeos ricos em cisteína que são, 

na maioria das vezes, toxinas derivadas da clivagem proteolítica de P-II SVMPs (CALVETE, 

2013). Essas toxinas são estruturalmente diversas e são melhor conhecidas por sua ação como 

antagonistas de receptores de integrinas, sendo cada desintegrina capaz de bloquear 

seletivamente diferentes integrinas relevantes em uma variedade de condições patológicas. 

Desintegrinas tipicamente possuem uma sequência de reconhecimento de sequências arginil-

glicil-ácido aspártico (RGD) que pode inibir a agregação plaquetária mediada por integrinas e 

interações célula-matriz (TAKEDA; TAKEYA; IWANAGA, 2012).  

Proteínas semelhantes à lectinas do tipo C (CTLs) são proteínas com capacidade de se 

ligar, de modo cálcio-independente e via interações proteína-proteína, com fatores da 

coagulação sanguínea (Fator IX, Fator X e protrombina), alterando suas funções fisiológicas 

na hemostasia sanguínea. CTLs também reduzem função plaquetária através da inibição de 

receptores de superfície, de modo a remover as plaquetas da circulação, produzindo 

trombocitopenia e contribuindo para os efeitos hemostáticos dos envenenamentos botrópicos 

(CLEMETSON, 2010; LU et al., 2005).  

Fatores de crescimento endotelial vascular de peçonhas ofídicas (svVEGFs) são 

proteínas com potente ação angiogênica, vasculogênica ou linfoangiogênica. Essas toxinas 

estão envolvidas em efeitos tóxicos relevantes no envenenamento por peçonhas viperídeas, 

tais como hipotensão e espalhamento da peçonha por meio do aumento da permeabilidade 

vascular (BOLDRINI-FRANÇA et al., 2017; JUNQUEIRA-DE-AZEVEDO et al., 2004).  

Peptídeos potenciadores de bradicinina (BPPs) são componentes que inibem a quebra 

do vasodilator endógeno bradicinina, enquanto também inibem a síntese do agente 

vasoconstrictor endógeno angiotensina II, levando a uma redução da pressão sanguínea 

(HODGSON; ISBISTER, 2009). Consequentemente, BPPs podem contribuir para a 

hipotensão observada após os envenenamentos ofídicos, sendo seu efeito provavelmente 

exarcebado por SVMPs hemorrágicas e por SVSPs com funções semelhantes à calicreína 

(SLAGBOOM et al., 2017). 
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4. EFEITOS LOCAIS DO ENVENENAMENTO BOTRÓPICO 

 

4.1 Hemorragia 

 

Hemorragia local é um dos mais característicos sintomas do envenenamento botrópico. 

Esse efeito é associado à ação de SVMPs hemorrágicas, também conhecidas como 

hemorraginas, que causam proteólise de componentes da lâmina basal de microvasos, com 

perda da integridade das paredes vasculares, levando ao extravasamento de sangue para a pele 

(GUTIÉRREZ et al., 2016). De acordo com evidências experimentais, um modelo em duas 

etapas foi proposto para explicar o mecanismo de ação in vivo das SVMPs hemorrágicas 

(GUTIÉRREZ et al., 2005) (Figura 3).  

 

Figura 3 – Esquema ilustrativo do modelo em duas etapas proposto para ação das metaloproteinases 

(SVMPs) hemorrágicas 

 
Fonte: Adaptado de Escalante et al. (2011). 

 

Na primeira etapa, SVMPs se ligam e hidrolizam componentes estruturais críticos da 

lâmina basal de vasos capilares e na MEC circunjacente, particularmente colágeno tipo IV e 

perlecan, resultando em enfraquecimento mecânico do arbouço estrutural e aumento da 
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distensibilidade da parede do vaso. Na segunda etapa, as forças hemodinâmicas operando na 

microcirculação, especialmente a força hidrostática, induzem uma distensão na parede, o que 

eventualmente culmina na interrupção da integridade e no extravasamento de sangue 

(GUTIÉRREZ et al., 2016). 

Em geral, P-III SVMPs apresentam maior potencial hemorrágico que P-I SVMPs, 

devido a presença de exosítios nos domínios adicionais das P-III SVMPs que permitem a 

ligação dessas toxinas a alvos da lâmina basal (ESCALANTE et al., 2011). Evidências 

experimentais sugerem que o domínio proteinase estaria mais relacionado com a integridade 

dos microvasos, enquanto os domínios dis-like e CRD contribuem para o direcionamento das 

toxinas aos capilares, o que pode justificar a maior atividade hemorrágica das P-III SVMPs 

(GUTIÉRREZ et al., 2016). Algumas P-I SVMPs, por sua extremamente baixa ação 

hemorrágica local, são denominadas SVMPs não hemorrágicas. A menor habilidade dessas 

toxinas de alcançar e degradar proteínas da lâmina basal e componentes de suporte 

circunjacente à MEC parece ser um dos principais determinantes para a ausência de indução 

de dano microvascular dessas toxinas (BALDO et al., 2010; ESCALANTE et al., 2011).  

Adicionalmente ao papel das SVMPs no processo de hemorragia local, é descrito que 

hialuronidases podem exercer importante papel como fator de espalhamento que aumenta a 

ação de SVMPs hemorrágicas, bem como se especula que SVMPs não hemorrágicas também 

poderiam potencializar o efeito de SVMPs hemorrágicas agindo da mesma forma, ao degradar 

vários componentes da MEC (GUTIÉRREZ et al., 2016). 
 

4.2 Inflamação 

 

Envenenamentos botrópicos são caracterizados pelo rápido desenvolvimento de um 

intenso processo inflamatório no sítio de injeção da peçonha, caracterizado por edema, dor e 

recrutamento de células inflamatórias (GUTIÉRREZ, 2016). Edema e dor podem ocorrer 

como consequência da ativação de diversas vias inflamatórias, com a liberação de histamina e 

geração de prostaglandinas, leucotrienos, cininas, óxido nítrico (NO), anafilotoxinas do 

sistema complemento e citocinas, em conjunto com a síntese de metaloproteinases de matriz 

(MMPs) (GUTIÉRREZ, 2016; GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). Em geral, os mediadores 

inflamatórios responsáveis por este processo podem variar de acordo com a espécie de 

serpente estudada, mesmo considerando-se espécies de um mesmo gênero (WANDERLEY et 

al., 2014). Esta resposta inflamatória frequentemente ocasiona edema grave, isquemia e 

compressão neural, que podem resultar em uma síndrome compartimental que pode levar a 
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perdas permanentes de tecidos ou amputação do local afetado devido à necrose (GUTIÉRREZ 

et al., 2009; TEIXEIRA et al., 2009). 

A modulação do dano tecidual local por mediadores inflamatórios endógenos costuma 

diminuir a eficácia dos soros antiofídicos, uma vez que o soro antipeçonhento é capaz de 

neutralizar as toxinas, porém não consegue reduzir a inflamação provocada pelos mediadores 

químicos liberados em resposta a elas. Por esse motivo, observa-se que, em geral, o soro 

antiofídico não é capaz de reverter eficientemente o dano local tecidual já estabelecido 

(ARAÚJO et al., 2007; GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). 

Toxinas presentes nas peçonhas ofídicas, principalmente SVMPs e PLA2s, exercem 

importante papel na inflamação e hiperalgesia produzidos por peçonhas ofídicas (TEIXEIRA 

et al., 2009). Essas toxinas vão induzir efeitos patológicos diretos após sua injeção, tais como 

mionecrose, hemorragia, degradação da MEC e dano a vasos linfáticos e nervos, que por sua 

vez vão gerar uma resposta inflamatória que causa dor e edema (GUTIÉRREZ, 2016; 

TEIXEIRA et al., 2009). Produtos de degradação de diferentes componentes da MEC são 

descritos como padrões moleculares associados a danos (DAMPs) extracelulares, que são 

estimuladores do sistema imune e pró-inflamatórios por natureza, induzindo várias vias 

inflamatórias, aumentando a expressão de citocinas tais como fator de necrose tumoral α 

(TNF-α), interleucina 1β (IL-1β) e interleucina 6 (IL-6), agravando assim o quadro 

inflamatório produzido por peçonhas ofídicas (SUNITHA et al., 2015). 

PLA2s são capazes de induzir intensa resposta inflamatória mediada pelo metabolismo 

do ácido araquidônico. No entanto, inflamação também pode ser provocada por PLA2s 

homólogas catalicamente inativas (Lys49 PLA2s), o que indica que os efeitos pró-

inflamatórios de PLA2s não são exclusivamente relacionados a hidrólise de fosfolipídeos, 

sugerindo a presença de sítios farmacológicos adicionais ao sítio catalítico, com papel 

também relevante nos efeitos pró-inflamatórios das PLA2s (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 2013; 

TEIXEIRA et al., 2003). 

SVMPs induzem edema e a liberação de citocinas pró-inflamatórias quando injetadas 

em tecidos musculares ou quando incubadas com macrófagos in vitro. A degradação da MEC 

provocada pela ação de SVMPs pode afetar os processos de cicatrização e reparo. SVMPs 

também podem ativar MMPs, o que pode contribuir para mais dano tecidual promovido pela 

degradação da MEC pela ação dessas proteinases endógenas no processo inflamatório 

(GUTIÉRREZ; RUCAVADO, 2000; TEIXEIRA et al., 2005). 

Entretanto, embora a maioria dos estudos tragam evidências quanto a um papel mais 

importante de SVMPs e PLA2s nas atividades pró-inflamatórias de peçonhas, a participação 
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de outras toxinas, tais como SVSPs e hialuronidases, ou outros componentes da peçonha 

agindo em cascastas inflamatórias plasmáticas ou induzindo degranulação de mastócitos, não 

pode ser descartada (TEIXEIRA et al., 2009). 

 

4.3 Miotoxicidade 

 

Dano muscular é um importante e grave efeito do envenenamento botrópico, uma vez 

que pode levar a perdas permanentes de tecido, incapacidades e até amputação (HERRERA et 

al., 2016). Trata-se de um efeito patológico que representa um desafio médico difícil, devido 

ao seu desenvolvimento extremamente rápido, fazendo com que, devido questões 

farmacocinéticas, a eficácia de soros antipeçonhentos em prevenir dano muscular permanente 

seja, em geral, bastante limitada (LOMONTE; RANGEL, 2012). A miotoxicidade pode 

ocorrer devido a uma ação direta ou indireta de toxinas presentes nestas peçonhas 

(GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). 

As lesões diretas são resultado da ação de Asp49 ou Lys49 PLA2s. Essas miotoxinas 

ligam-se a sítios aceptores ainda não identificados na membrana plasmática das células 

musculares esqueléticas, induzindo rápidas e drásticas perturbações na membrana através de 

eventos dependentes ou não de catálise. Tais danos resultam no influxo proeminente de cálcio 

que inicia uma série de eventos intracelulares degenerativos, tais como hipercontração de 

miofilamentos, alterações mitocondriais e ativação de proteinases citosólicas dependentes de 

cálcio e PLA2s endógenas, levando assim a danos celulares irreversíveis, culminando na 

morte celular por necrose (GUTIÉRREZ, 2016; GUTIÉRREZ; OWNBY, 2003).  

A miotoxicidade indireta, que é induzida por SVMPs hemorrágicas, é resultante da 

isquemia provocada por distúrbios na microvasculatura decorrentes da ação hemorrágica 

dessas toxinas, que podem levar a necrose muscular (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989; 

GUTIÉRREZ et al., 2009). Como consequência da ação das hemorraginas, os capilares 

colapsam e o sangue extravasa para o espaço extravascular, o que causa um efeito imediato no 

suprimento de sangue às células musculares, induzindo isquemia e posterior morte celular 

(GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). Adicionalmente, outras alterações vasculares, tais como 

angionecrose e trombose, também podem comprometer a perfusão do tecido muscular 

contribuindo para a necrose, assim como o aumento da pressão intracompartimental do 

músculo (como consequência do extravasamento de líquido associado ao edema, inflamação e 

hemorragia) também pode contribuir para isquemia (GUTIÉRREZ et al., 2009). No entanto, 

para algumas serpentes, como é o caso da Bothrops asper, se observa um papel protagonista 
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das PLA2s miotóxicas (lesão direta) na mionecrose, indicando que apenas cerca de 30% da 

atividade miotóxica dessa peçonha seja devido a miotoxicidade indireta (LOMONTE et al., 

1987).  

 

5. EFEITOS SISTÊMICOS DO ENVENENAMENTO BOTRÓPICO 

 

5.1 Efeitos na hemostasia sanguínea e hemorragia sistêmica 

 

Os efeitos hemostáticos são os mais comuns e característicos efeitos sistêmicos após um 

acidente botrópico. Muitos pacientes apresentam apenas sintomatologia leve, limitando-se a 

sangramentos no local da picada ou em sítios de canulação. No entanto, alguns pacientes 

podem apresentar quadro mais grave, caracterizado por sangramento espontâneo nas 

gengivas, no trato gastro-intestinal e/ou genito-urinário, nos pulmões, na conjutiva ocular e no 

cérebro, sendo o sangramento craniano frequentemente fatal (MADUWAGE; ISBISTER, 

2014; SLAGBOOM et al., 2017). A hemorragia sistêmica é um dos responsáveis pela 

hipovolemia, hipotensão, choque cardiovascular e graves acidentes cerebrovasculares nas 

vítimas, o que faz da hemorragia sistêmica uma das mais graves manifestações em 

envenenamentos botrópicos graves (GUTIÉRREZ; ESCALANTE; RUCAVADO, 2009). 

Esses efeitos ocorrem principalmente como consequência de distúrbios na coagulação 

sanguínea, como resultado de um processo complexo denominado coagulopatia de consumo 

induzida por peçonha (VICC) (SLAGBOOM et al., 2017). A VICC, uma síndrome 

semelhante à coagulação intravascular disseminada (CIVD), é caracterizada por baixos ou 

quase indetectáveis níveis de fibrinogênio plasmático, resultando em incoagulabilidade 

sanguínea. SVMPs e SVSPs são as principais toxinas ofídicas responsáveis por essa 

síndrome, podendo exercer seu efeito agindo como enzimas semelhantes à trombina 

(SVTLEs) ou como enzimas fibrinogenolíticas, além de ativarem fatores da coagulação ou 

atuando diretamente sobre plaquetas (KORNALÍK, 1985; SAJEVIC; LEONARDI; KRIŽAJ, 

2011). Consequentemente, pacientes sofrendo com VICC apresentam, além do quadro de 

depleção dos níveis de fibrinogênio, deficiências de diversos fatores da coagulação devido ao 

seu consumo e trombocitopenia (SLAGBOOM et al., 2017). Toxinas afetando a hemostasia 

e/ou a função plaquetária, em geral, por si só não são hemorrágicas. Entretanto, a 

coagulopatia produzida por essas toxinas potencializa o sangramento sistêmico, 

principalmente no contexto do dano vascular induzido por SVMPs (GUTIÉRREZ et al., 

2016).  
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SVTLEs tratam-se de SVSPs detentoras de atividade semelhante à trombina, no entanto, 

apenas no que diz respeito à sua capacidade de coagular o fibrinogênio, uma vez que SVTLEs 

geralmente não ativam o Fator XIII, o que resulta na formação de um coágulo de fibrina 

anormal, extremamente friável e quebrável, composto de pequenos polímeros não 

estabilizados pela ligação intercruzada catalisada pelo Fator XIII, facilmente susceptível ao 

sistema fibrinolítico (MARKLAND, 1998; SAJEVIC; LEONARDI; KRIŽAJ, 2011; ULLAH 

et al., 2018). Ao contrário da trombina, as SVTLEs geralmente liberam apenas um único tipo 

de fibrinopeptídio (A ou B) (HUTTON; WARRELL, 1993). Inibidores da trombina, como a 

antitrombina, heparina e hirudina geralmente não inibem SVTLEs (SAJEVIC; LEONARDI; 

KRIŽAJ, 2011). SVTLEs agem in vitro com pró-coagulantes convertendo o fibrinogênio em 

fibrina, enquanto que in vivo causam quadro defibrinogenante por meio de coagulopatia de 

consumo (KORNALÍK, 1985; STOCKER; FISCHER; MEIER, 1982). SVTLEs, juntamente 

com as enzimas fibrinogenolíticas, são as principais toxinas responsáveis pelo aumento no 

tempo de coagulação sanguínea observado em pacientes picados por serpentes (BRASIL, 

2001; KINI; KOH, 2016; MARKLAND, 1998; SAJEVIC; LEONARDI; KRIŽAJ, 2011). 

Enzimas fibrinogenolíticas clivam geralmente as regiões C-terminais das cadeias Aα, 

Bβ e γ do fibrinogênio, isto é, em sítios diferentes dos que a trombina age, fazendo com que o 

fibrinogênio se torne incoagulável e contribuindo para a coagulopatia e distúrbios 

hemorrágicos. Dessa forma, contrariamente às SVTLEs, as enzimas fibrinogenolíticas não 

formam fibrina como resultado da ação proteolítica sobre o fibrinogênio (SWENSON; 

MARKLAND JR, 2005). A maioria das enzimas fibrinogenolíticas são SVMPs e apenas uma 

pequena parcela trata-se de SVSPs. Algumas SVMPs fibrinogenolíticas também exibem 

atividade fibrinolítica, sendo, portanto, denominadas enzimas fibrin(ogen)olíticas 

(GUTIÉRREZ; ESCALANTE; RUCAVADO, 2009; KINI; KOH, 2016). 

Proteases ativadoras de fatores da coagulação, que ao ativarem zimogênios de fatores 

específicos acabam acelerando a formação de coágulos, são frequentemente detectadas em 

peçonhas ofídicas (OUYANG; TENG; HUANG, 1992; SAJEVIC; LEONARDI; KRIŽAJ, 

2011). Tais toxinas contribuem fortemente para o quadro de VICC pelo consumo exarcebado 

dos fatores da coagulação fisiologicamente disponíveis via sua ativação contínua 

(SLAGBOOM et al., 2017). Enzimas ativadoras de Fator V, X, XI e XII, bem como 

ativadores da protrombina, já foram identificados em peçonhas ofídicas (KINI, 2005; 

MARKLAND, 1998). De forma geral, diferentes SVSPs agem em diferentes zimogênios da 

coagulação sanguínea, enquanto SVMPs agem principalmente sobre o Fator X e a 

protrombina, sendo em sua maioria P-III SVMPs (KINI; KOH, 2016). 
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Diversas toxinas (tais como algumas SVMPs, CTLs e desintegrinas) são conhecidas por 

agirem sobre plaquetas, sendo capazes tanto de induzir a agregação plaquetária (por exemplo, 

via ativação mediada por fator de von Willebrand ou colágeno), quanto de inibi-la (por 

exemplo, bloqueando receptores de integrinas na superfície de plaquetas) (SLAGBOOM et 

al., 2017). Ambos os efeitos contribuem para o sangramento sistêmico através da depleção 

dos níveis de plaquetas funcionais, o que é visto clinicamente nos pacientes como um 

marcante quadro de trombocitopenia (SLAGBOOM et al., 2017). Os mecanismos envolvidos 

na trombocitopenia induzida por peçonhas botrópicas podem variar de acordo com a peçonha 

estudada, porém, é provável que o dano microvascular induzido por SVMPs promova 

agregação plaquetária, com consequente sequestro de plaquetas da corrente sanguínea para os 

microvasos afetados (GUTIÉRREZ; ESCALANTE; RUCAVADO, 2009). Além disso, 

SVMPs são capazes de inibir a interação de plaquetas com o colágeno e/ou fator de von 

Willebrand através de vários mecanismos, como por exemplo, ligando-se tanto aos ligantes 

como aos receptores nas plaquetas, contribuindo, assim, para o sangramento sistêmico 

(KAMIGUTI, 2005). Desintegrinas, bem como domínios dis-like de P-III SVMPs 

processadas proteoliticamente, são capazes de se ligar a integrinas, impedindo assim a ligação 

do fibrinogênio às plaquetas e inibindo a agregação plaquetária (SLAGBOOM et al., 2017). 

CTLs afetam a função plaquetária inibindo ou ativando agregação plaquetária pela sua 

interação com fator de von Willebrand ou receptores de colágeno (LU et al., 2005). 

As SVMPs são as principais responsáveis pelos quadros hemorrágicos produzidos em 

envenenamentos botrópicos e, em geral, P-III SVMPs apresentam maior potencial 

hemorrágico que P-I SVMPs, devido a presença de exosítios nos domínios adicionais das P-

III SVMPs, que permitem a ligação dessa classe a alvos da lâmina basal (SLAGBOOM et al., 

2017). Por não sofrerem inibição pelo inibidor proteolítico plasmático α2-macroglobulina 

(contrariamente às P-I SVMPs), as P-III SVMPs conseguem atingir a circulação sistêmica, 

causando danos na microvasculatura de diferentes órgãos. Além disso, P-III SVMPs são 

capazes de agir sobre a agregação plaquetária, o que contribui para o forte sangramento 

sistêmico (GUTIÉRREZ; ESCALANTE; RUCAVADO, 2009).  

 

5.2 Efeitos cardiovasculares 

 

Os efeitos cardiovasculares são mais bem caracterizados por uma dramática queda na 

pressão sanguínea, que pode ser causada por um número de diferentes toxinas ofídicas, 

incluindo toxinas que aumentam permeabilidade vascular causando hipovolemia pelo 
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extravasamento do plasma e toxinas que agem diretamente ou indiretamente no músculo 

cardíaco, liso vascular e outros tecidos (SLAGBOOM et al., 2017; WARRELL, 2010). A 

ação dessas toxinas, sozinhas ou em combinação, pode causar choque hipovolêmico em 

pacientes envenenados devido à hipotensão sistêmica, sendo a causa mais frequente de morte 

nos acidentes causados por serpentes botrópicas (SLAGBOOM et al., 2017). É provável que 

um dos principais mecanismos responsáveis pelo choque hipovolêmico seja a massiva perda 

de sangue devido à hemorragia local e sistêmica. Portanto, toxinas relacionadas com dano 

vascular local e sistêmico exercem papel central neste efeito. Além disso, a hipovolemia é 

favorecida pelo aumento da permeabilidade vascular, com extravasamento de plasma, 

promovido por diferentes toxinas e pela ação de mediadores inflamatórios liberados no curso 

do envenenamento (GUTIÉRREZ; ESCALANTE; RUCAVADO, 2009). Autacoides como 

bradicinina, histamina, serotonina e prostaglandinas, os quais são liberados pela ação de 

toxinas contidas nas peçonhas, podem também contribuir para as alterações circulatórias 

observadas no choque (ZAPPELLINI, 1991). Além disso, o efeito cardiotóxico direto de 

algumas toxinas, principalmente PLA2s, pode ser relacionado ao choque cardiotóxico 

(GUTIÉRREZ; ESCALANTE; RUCAVADO, 2009). 

Peçonhas podem induzir diretamente efeitos vasodilatadores pela ação de BPPs, cuja 

ação pode ser ainda potencializada por certas SVSPs com ação semelhante à calicreína, 

causando a liberação de bradicinina a partir de cininogênios plasmáticos (SLAGBOOM et al., 

2017). Os BPPs constituem uma família de peptídeos que inibem a enzima peptidil 

dipeptidase, a qual não só participa da síntese de angiotensina II, como também promove a 

degradação da bradicinina, substâncias estas que se encontram estreitamente envolvidas na 

regulação da pressão arterial (SCIANI; PIMENTA, 2017). SVMPs contribuem para a 

hipotensão pelo aumento da permeabilidade vascular via degradação da lâmina basal de 

capilares, resultando em sangramento e redução da pressão arterial (GUTIÉRREZ et al., 2016; 

SLAGBOOM et al., 2017). 

 

5.3 Efeitos renais 

 

Devido sua grande vascularização, o rim é um órgão altamente susceptível à ação de 

toxinas ofídicas. De fato, dentre as complicações sistêmicas mais graves do acidente 

botrópico tem-se a injúria renal aguda (IRA) (ALBUQUERQUE et al., 2013). O tratamento 

imediato com soro antiofídico tem mostrado eficácia em modelos experimentais, no entanto, o 
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tratamento tardio tem sido associado com uma maior probabilidade de desenvolvimento de 

IRA em estudos clínicos (MARTINES et al., 2014; SGRIGNOLLI et al., 2011). 

A ocorrência de IRA tem sido descrita precocemente após acidentes botrópicos, 

podendo evoluir para quadros graves requerendo diálise (SGRIGNOLLI et al., 2011). A 

prevalência de IRA induzida por peçonhas botrópicas varia entre 1,4 e 38%, e a mortalidade 

varia de 13 a 19%, dependendo da espécie envolvida. O pico de incidência de IRA varia de 

algumas poucas a 96 h após o acidente, sendo comumente diagnosticada nas primeiras 24 a 48 

h. A necessidade de diálise varia de 33 a 75% dos casos (ALBUQUERQUE et al., 2013; 

SGRIGNOLLI et al., 2011). 

Estudos experimentais com peçonhas botrópicas sugerem que o dano renal parece ser de 

origem multifatorial, a depender da espécie, e que inclui pelo menos alguns dos mecanismos a 

seguir (ALBUQUERQUE et al., 2013; CASTRO et al., 2004; GUTIÉRREZ; ESCALANTE; 

RUCAVADO, 2009; SITPRIJA, 2008): 

 

 Efeito citotóxico direto de algumas toxinas, provavelmente PLA2s (Asp49 e 

homólogos) sobre as células tubulares renais; 

 Dano secundário a distúrbios cardiovasculares, levando a hipoperfusão renal e 

isquemia; 

 Alterações hemodinâmicas; 

 O efeito de depósitos de fibrina nos capilares glomerulares, isto é, o desenvolvimento 

de microangiopatia trombótica; 

 Vasoconstricção renal; 

 Hemoglobinúria e proteinúria; 

 Estresse oxidativo. 

 

A lesão anatomopatológica mais comumente descrita em acidentes botrópicos é a 

necrose tubular aguda, porém, nefrite intersticial, necrose cortical e alterações glomerulares 

também tem sido descritos (ALBUQUERQUE et al., 2013; SGRIGNOLLI et al., 2011). 

Burdmann et al. (1993) demonstraram em um estudo experimental com a peçonha de B. 

jararaca as principais alterações morfológicas e funcionais nos rins induzidas por essa 

peçonha. Houve significativo e agudo decréscimo na taxa de filtração glomerular, diurese e 

fluxo plasmático renal, bem como uma hemólise intravascular, caracterizada por um 

significativo decréscimo no hematócrito e um aumento nos níveis de lactato desidrogenase 
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(LDH) e hemoglobina plasmáticos. Níveis séricos de fibrinogênio decresceram 

significativamente, enquanto pressão sanguínea e níveis de creatina quinase (CK) não foram 

afetados. Microscopia ótica e eletrônica mostraram massiva deposição de fibrina nos capilares 

glomerulares, associada com necrose tubular e hemácias hemolisadas nos túbulos renais 

(BURDMANN et al., 1993). 
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6. Bothrops erythromelas 

 

6.1 Características morfológicas, taxonomia e distribuição geográfica 

 

Bothrops erythromelas (AMARAL, 1923) (syn. Bothropoides erythromelas) (Figura 4), 

conhecida popularmente como “jararaca da seca”, “jararaca do sertão”, “jararaca malha de 

cascavel” ou “Caatinga’s lancehead”, é uma serpente da família Viperidae que se encontra 

amplamente distribuída desde o Estado da Bahia até o Estado do Ceará, sendo uma das 

principais responsáveis pelos acidentes ofídicos registrados na região Nordeste do Brasil 

(LIRA-DA-SILVA et al., 2009; NERY et al., 2016; THE REPTILE DATABASE, 2018). É 

uma serpente de pequeno porte (40 – 50 cm), com hábitos terrestres e escamas avermelhadas 

na região ventral, que habita principalmente a região da Caatinga (JORGE et al., 2015; LIRA-

DA-SILVA et al., 2009). 

 

Figura 4 – Serpente Bothrops erythromelas (Amaral, 1923) 

 
Fonte: Autoria própria (A e B) e adaptações de Brasil (2001) (C) e NCBI (2017) (D). 

A: Espécime da serpente. B: Demonstração da coleta de peçonha, onde é possível visualizar nitidamente o 

pequeno porte da serpente. C: Distribuição geográfica da espécie no Brasil. D: Taxonomia completa da espécie. 
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6.2 Efeitos biológicos da peçonha descritos na literatura 

 

Dada a sua importância médica e epidemiológica na região Nordeste do Brasil, o 

número de estudos com a peçonha de B. erythromelas ainda é relativamente insuficiente, o 

que demonstra que mais estudos devem ser realizados para contribuir cada vez mais para a 

melhora da eficácia do tratamento atualmente disponível. Em geral, a peçonha de B. 

erythromelas é descrita como altamente hemorrágica, pró-coagulante e proteolítica, sendo os 

efeitos sistêmicos do envenenamento (sobretudo os efeitos na hemostasia), em geral, mais 

bem descritos na literatura do que os efeitos locais (NERY et al., 2016). 

Estudos com a peçonha bruta de B. erythromelas mostram que essa espécie se destaca 

dentre outras peçonhas botrópicas por apresentar elevada atividade pró-coagulante in vitro, 

apresentando altos níveis de ativadores de Fator X e de protrombina, porém com a 

particularidade de não apresentar atividade SVTLE (FURTADO et al., 1991; MARUYAMA 

et al., 1992; NAHAS; KAMIGUTI; BARROS, 1979). 

Estudos também mostram o efeito tóxico da peçonha de B. erythromelas em modelos de 

rins isolados. Foi demonstrado experimentalmente que a peçonha de B. erythromelas é capaz 

de reduzir a pressão de perfusão renal, a resistência vascular renal e a taxa de filtração 

glomerular, além de aumentar a taxa de fluxo urinário e diminuir o percentual de transporte 

tubular de sódio e potássio (MARTINS et al., 2005). Em outro estudo mais recente, o efeito 

sobre células epiteliais tubulares renais foi avaliado e observou-se que a peçonha de B. 

erythromelas causa apoptose nessas células, com o envolvimento de caspases, provavalmente 

através da via extrínseca da apoptose (SOUSA et al., 2016). Porém, curiosamente, um estudo 

avaliando a biodistribuição da peçonha de B. erythromelas in vivo, através da marcação 

radioativa da peçonha antes de sua injeção subcutânea em camundongos, mostrou que a maior 

quantidade da peçonha fica retida no tecido subcutâneo, enquanto apenas uma pequena 

parcela se distribuiu para os órgãos internos (tais como cérebro, coração, pulmões e rins), o 

que indica que os efeitos sistêmicos do envenenamento estariam mais relacionados a uma 

ação indireta da peçonha nesses órgãos, talvez através da formação de microtrombos na 

circulação (VASCONCELOS et al., 1998). 

Estudos investigando a atividade pró-inflamatória da peçonha de B. erythromelas são 

relativamente escassos. O primeiro estudo nesse sentido avaliou o efeito da peçonha nos 

modelos de peritonite e bolsa de ar em ratos, no qual os autores observaram, através de 

tratamentos farmacológicos dos animais, que mediadores derivados da via da lipoxigenase, 

tais como leucotrieno B4 (LTB4), possivelmente secretados por macrófagos, seriam 
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responsáveis pela migração de neutrófilos induzida pela peçonha de B. erythromelas   

(FLORES; ZAPPELLINI; PRADO-FRANCESCHI, 1993). Em outro estudo, dessa vez em 

cultura de esplenócitos de camundongos, observou-se que a peçonha de B. erythromelas induz 

uma resposta imunomoduladora in vitro, através da produção de interferon γ (IFN-γ), IL-6 e 

NO, o que demonstra o seu potencial pró-inflamatório (LUNA et al., 2011). Em um estudo 

recente, Félix-Silva et al. (2017) observou que a peçonha de B. erythromelas induz 

significativa resposta edematogênica no modelo de edema de pata, acompanhada pela 

migração de neutrófilos, quantificada através da determinação da atividade da enzima 

mieloperoxidase (MPO). Em relação à miotoxicidade, um estudo comparando as peçonhas de 

B. erythromelas, B. jararaca, B. jararacussu, B. moojeni e B. neuwiedi, mostrou que a 

peçonha de B. erythromelas foi a menos miotóxica dentre as espécies avaliadas, embora tenha 

sido a mais letal (ZAMUNÉR et al., 2004). 

 

6.3 Perfil toxinológico 

 

Através de um estudo proteômico de peçonhas de espécimes de B. erythromelas 

oriundas de diferentes regiões geográficas da Caatinga, Jorge et al. (2015) quantificou o 

percentual relativo de diferentes classes de toxinas em relação ao total de proteínas nas 

peçonhas brutas, onde se observou claramente que as SVMPs, especialmente as do tipo P-III, 

correspondem a uma grande parcela da constituição da peçonha dessa serpente (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Composição proteica geral da peçonha da serpente Bothrops erythromelas  

Classe de toxina Ocorrência relativa (percentual do total de proteína da peçonha)* 

P-I SVMPs 2,7 – 14,4% 

P-III SVMPs 29,8 – 45,5% 

PLA2s 10,1 – 13,8% 

SVSPs 4,0 – 9,7% 

BPPs 9,3 – 14,5% 

svVEGFs 1,3 – 2,7% 

Desintegrinas 3,4 – 8,9% 

CTLs 8,4 – 21,6% 

Fonte: Adaptado de Jorge et al. (2015). 

SVMPs: metaloproteinases. PLA2s: fosfolipases A2. SVSPs: serinoproteinases. BPPs: peptídeos potenciadores de 

bradicinina. svVEGFs: fatores de crescimento endotelial vascular. CTLs: proteínas semelhantes à lectinas do tipo 

C. 

*Dados referem-se a um estudo proteômico de pools de peçonhas de 5 diferentes populações de B. erythromelas 

(provenientes do Ceará, Pernambuco, Juazeiro, Paraíba e Ilha de Itaparica), onde estão sendo apresentadas as 

classes de toxinas com ocorrência mais expressiva. 

 

No entanto, até o momento, apenas poucas toxinas da peçonha de B. erythromelas já 

foram isoladas e bioquimicamente caracterizadas, as quais incluem a P-III SVMP 



58 | I n t r o d u ç ã o  g e r a l  

 

 

berythractivase (SILVA et al., 2003), um svVEGF (JUNQUEIRA-DE-AZEVEDO et al., 

2004), a PLA2 BE-I-PLA2 (MODESTO et al., 2006) e o BPP 13a (SOUZA et al., 2008) 

(Quadro 2). Curiosamente, através deste estudo proteômico, a presença de hialuronidases não 

foi demonstrada (JORGE et al., 2015), porém, estudos anteriores tem mostrado que a peçonha 

bruta de B. erythromelas apresenta atividade hialuronidase in vitro, utilizando ácido 

hialurônico como substrato enzimático, o que indica a presença dessa classe de toxina na 

peçonha dessa serpente (FÉLIX-SILVA et al., 2017a; QUEIROZ et al., 2008). 

 

Quadro 2 – Toxinas previamente identificadas, isoladas e bioquimicamente caracterizadas na peçonha da 

serpente Bothrops erythromelas  

Toxina 
Porcentual do total de 

proteínas da peçonha* 
Referência  

Berythractivase (P-III SVMP) 10,0 ± 1,5% (SILVA et al., 2003) 

svVEGF 2,1 ± 0,3% (JUNQUEIRA-DE-AZEVEDO et al., 2004) 

BE-I-PLA2 12,0 ± 2,1% (MODESTO et al., 2006) 

BPP 13a 1,1 ± 0,3% (SOUZA et al., 2008) 

Fonte: Revisão da literatura (referências inseridas ao longo do Quadro). 

PLA2: fosfolipase A2. svVEGF: fator de crescimento endotelial vascular. SVMP: metaloproteinase de peçonha 

ofídica. BPP: peptídeo potenciador de bradicinina. 

*Dados retirados de Jorge et al. (2015). 

 

Berythractivase, a única SVMP caracterizada de B. erythromelas até o momento, é uma 

P-III SVMP potente ativadora de protrombina e, contrariamente a outras P-III SVMPs, é 

desprovida de atividade hemorrágica local (SILVA et al., 2003). Esta toxina, cuja massa 

molecular é de 78 kDa, apresenta atividade fibrin(oge)nolítica e é capaz de desencadear 

respostas pró-inflamatórias e pró-coagulantes (SCHATTNER et al., 2005; SILVA et al., 

2003). Berythractivase estimula in vitro a liberação de interleucina 8 (IL-8), NO e 

prostaglandina I2 (PGI2) (SCHATTNER et al., 2005) e induz a liberação de fator de von 

Willebrand e aumenta a expressão de fator tecidual em células endoteliais da veia umbilical 

humana (HUVECs) (PEREIRA et al., 2006). Estudos comparando a berythractivase com a 

jararagina, uma P-III SVMP hemorrágica isolada da peçonha de B. jararaca, mostraram que a 

ligação das SVMPs ao colágeno tipo I e IV é essencial para a ação hemorrágica local dessa 

classe de toxinas e que por não possuir o subdomínio responsável por essa ligação, a 

berythractivase é mais susceptível à internalização vascular, levando a efeitos 

predominantemente sistêmicos (MOURA-DA-SILVA et al., 2008). Até o momento, a 

identidade das SVMPs responsáveis pela atividade hemorrágica local da peçonha de B. 

erythromelas ainda não foi elucidada. No entanto, cabe destacar que Jorge et al. (2015), 

através de seu estudo proteômico, identificaram a presença de duas outras P-III SVMPs 
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majoritárias na peçonha de B. erythromelas com grande similaridade com SVMPs 

hemorrágicas da peçonha de B. jararaca, que ainda precisam ser melhor estudadas.  

A principal PLA2 da peçonha de B. erythromelas, compreendendo cerca de 12% de seu 

total, é a BE-I-PLA2, uma Asp49-PLA2 caracterizada como um potente inibidor da agregação 

plaquetária e indutor da liberação de PGI2 de células endoteliais (MODESTO et al., 2006).  
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7. SOROTERAPIA ANTIPEÇONHENTA 

 

A soroterapia antipeçonhenta é o único tratamento específico disponível para combater 

os efeitos tóxicos produzidos por envenenamentos ofídicos. O soro antiofídico é uma 

formulação de imunoglobulinas ou seus fragmentos preparada a partir do soro de animais 

hiperimunizados contra peçonhas ofídicas de importância epidemiológica em uma dada região 

(GUTIÉRREZ; LEÓN; BURNOUF, 2011). A sua eficácia consiste em prover ao paciente 

anticorpos de alta afinidade objetivando eliminar as toxinas responsáveis pela toxicidade do 

envenenamento (SULLIVAN JR, 1987). No Brasil, 5 tipos de soros antiofídicos estão 

atualmente disponíveis: soro antibotrópico (SAB), anticrotálico (SAC), antibotrópico-

crotálico (SABC), antibotrópico-laquético (SABL) e antielapídico (SAE). É comum o uso de 

anti-inflamatórios para o alívio da dor e de antibióticos quando houver evidência de infecções 

(BRASIL, 2001, 2010). Hidratação e profilaxia contra o tétano são medidas complementares 

importantes. O paciente deve permanecer internado em ambiente hospitalar por pelo menos 

72 horas após a picada para controle clínico e laboratorial (PINHO; PEREIRA, 2001). 

O uso de soros polivalentes tem como vantagens a obtenção de anticorpos contra um 

espectro maior de antígenos, amenizando a problemática que é a correta identificação da 

serpente para a escolha do soro mais específico. Porém, o soro polivalente contém menos 

anticorpos específicos para a espécie de serpente que causou o envenenamento, o que pode, 

em certos casos, diminuir sua eficácia e exigir maiores doses de soro, o que por sua vez pode 

aumentar o risco de reações adversas e aumentar o custo final do tratamento (SLAGBOOM et 

al., 2017). Neste sentido, alguns estudos têm trazido evidências pré-clínicas de que os soros 

antibotrópicos utilizado no Brasil podem não neutralizar completamente as atividades tóxicas 

de todas as peçonhas botrópicas, sugerindo que novas abordagens sejam empregadas para a 

preparação de um soro antibotrópico universal (FÉLIX-SILVA et al., 2017a; QUEIROZ et al., 

2008). A despeito da ampla reatividade cruzada dos epítopos que são compartilhados entre as 

toxinas botrópicas, a existência de componentes particulares em cada peçonha pode resultar 

em soros com baixa cobertura de neutralização. A presença de componentes altamente 

imunogênicos, porém toxicologicamente pouco relevantes para a ação tóxica das peçonhas, 

pode justificar a presença de reconhecimento imunológico, porém com baixo potencial 

neutralizante (FÉLIX-SILVA et al., 2017a). 

A soroterapia antipeçonhenta apresenta ainda algumas limitações que podem 

comprometer sua eficácia clínica (CUPO, 2015; GUTIÉRREZ; LEÓN; BURNOUF, 2011). 

Sua baixa eficácia quanto aos efeitos locais é algo preocupante, uma vez que a falta de 
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controle da progressão desses efeitos pode resultar em sequelas permanentes, Além disso, a 

disponibilidade e acessibilidade de soros é limitada em várias regiões, tais como África, Ásia 

e, em menor grau, América Latina, o que pode agravar mais ainda o quadro clínico, já que o 

tempo entre a picada e o tratamento específico é crucial para o sucesso da soroterapia 

antipeçonhenta (CUPO, 2015; GUTIÉRREZ et al., 2015). Assim, esta baixa eficácia quanto 

aos efeitos locais, bem como o tempo entre o acidente e o tratamento, são as principais razões 

para a ainda observada taxa de sequelas temporárias ou permanentes observadas em várias 

vítimas (GUTIÉRREZ et al., 2013). 

Os principais efeitos adversos associados à soroterapia são de origem imunológica, uma 

vez que o soro antiofídico trata-se de um material heterólogo, o que, acredita-se, possa 

contribuir para a formação de agregados de proteínas ou imunocomplexos, mediante ativação 

do sistema imunológico do paciente (BRASIL, 2001). As reações ao soro antiofídico podem 

ser classificadas em precoces e tardias (LEÓN et al., 2013). 

As reações precoces, na maioria das vezes, acontecem durante a infusão do soro e nas 

duas horas subsequentes. Tratam-se de eventos esperados e de frequência variada, de acordo 

com o tipo de soro utilizado e a hipersensibilidade individual a proteínas heterólogas (WEN et 

al., 2015). Comumente são consideradas leves, sendo os principais sinais e sintomas 

apresentados urticária, prurido, rubor facial, tremores, tosse, náuseas, vômito, dor abdominal, 

broncoespasmo, hipotensão, taquicardia e angioedema (BRASIL, 2001; HARRISON et al., 

2011; WEN et al., 2015). Felizmente, nos últimos anos, a frequência e a gravidade das 

reações precoces tem decrescido consideravelmente devido ao avanço tecnológico no 

processo de fabricação e purificação de soros antipeçonhentos no Brasil (WEN et al., 2015).  

As reações tardias, também conhecidas como “Doença do Soro”, ocorrem de 5 a 24 dias 

após o uso do soro antiofídico (BRASIL, 2001). Os pacientes podem apresentar febre, 

artralgia, linfoadenomegalia, urticária e proteinúria. Os mecanismos mais prováveis incluem a 

formação de complexo imune entre os anticorpos do soro e os antígenos da peçonha, com 

ativação e consumo do sistema complemento (BRASIL, 2001). Dependendo da intensidade 

das manifestações clínicas, o uso de anti-histamínicos e corticosteroides é realizado (BRASIL, 

2001; KO; CHUNG, 2013). Devido ocorrer geralmente muitos dias após a alta do paciente, a 

verdadeira frequência dos efeitos tardios é desconhecida (WEN et al., 2015). 
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8. PLANTAS MEDICINAIS COMO FONTE DE POTENCIAIS AGENTES 

ANTIOFÍDICOS 

 

Tendo em vista as limitações da soroterapia antipeçonhenta descritas, torna-se 

importante a busca por alternativas complementares para o tratamento de acidentes ofídicos. 

Nesse contexto, destacam-se as plantas medicinais, que são apontadas como fonte rica de 

inibidores naturais e componentes farmacologicamente ativos (FÉLIX-SILVA et al., 2017b; 

GUIMARAES et al., 2014; MORS et al., 2000; SANTHOSH et al., 2013). O uso de plantas 

medicinais contra acidentes ofídicos é uma prática antiga realizada ao longo da história 

humana, sendo esse conhecimento transferido entre comunidades rurais de geração a geração 

(BUTT et al., 2015). Existem vários relatos do uso de plantas medicinais contra picadas de 

serpentes em todo o mundo, especialmente em regiões tropicais e subtropicais da Ásia, África 

e América (DEY; DE, 2012; FÉLIX-SILVA et al., 2017b; GOMES et al., 2010). Indivíduos 

residentes em áreas rurais ou comunidades tribais que vivem em áreas remotas dependem 

grandemente da medicina popular tradicional para o tratamento de picadas de animais 

peçonhentos (SULOCHANA et al., 2015). Embora muitas plantas possam não neutralizar por 

si próprias as peçonhas, elas poderiam ser utilizadas para tratar picadas de serpentes uma vez 

que podem aliviar alguns dos sintomas do envenenamento, especialmente os efeitos locais 

(FÉLIX-SILVA et al., 2017b; HOUGHTON; OSIBOGUN, 1993). 

Dada a relevância do processo inflamatório e do estresse oxidativo em envenenamentos 

ofídicos, especialmente na gênese dos efeitos locais, alguns autores sugerem que moléculas 

com efeitos anti-inflamatórios e/ou antioxidantes poderiam ser associadas com a soroterapia 

antipeçonhenta, de modo a ajudar a reduzir a ocorrência de complicações secundárias a 

envenenamentos ofídicos (BARRETO et al., 2017; SUNITHA et al., 2015). Outros autores 

sugerem a potencialidade de plantas medicinais apresentando atividade antimicrobiana como 

adjuvante à soroterapia devido à relevância de infeccções bacterianas secundárias a 

envenenamentos ofídicos, que é uma complicação comum em vítimas de ofidismo que pode 

levar a formação de abcessos e ser um fator de risco para amputações (FÉLIX-SILVA et al., 

2018; HEARN et al., 2015; JORGE; RIBEIRO, 1997; SILVA et al., 2016). Sendo assim, 

plantas medicinais apresentando atividades anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana 

apresentam potencial aplicação no tratamento, especialmente, dos efeitos locais induzidos 

pelo envenenamento ofídico (FÉLIX-SILVA et al., 2018; HOUGHTON; OSIBOGUN, 1993). 

De fato, nos últimos anos, estes antídotos herbais usados na medicina tradicional vêm 

ganhando muita atenção dos toxinologistas e/ou farmacologistas ao redor do mundo como 
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uma ferramenta para o desenho de potentes inibidores contra toxinas de peçonhas ofídicas 

(SULOCHANA et al., 2015). As possíveis vantagens de uma potencial aplicação de plantas 

medicinais como agentes antiofídicos são que, em geral, eles seriam menos honerosos, de 

mais fácil acesso, com certa estabilidade a temperatura e poderiam ser capazes de neutralizar 

um amplo espectro de toxinas, incluindo aquelas relacionadas ao dano tecidual local (BUTT 

et al., 2015; GOMES et al., 2010; SANTHOSH et al., 2013; SULOCHANA et al., 2015). 

Além disso, uma vez que plantas medicinais se constituem de uma mistura extremamente 

complexa, é possível que exista uma ação sinérgica entre diferentes compostos da planta, 

inibindo assim um amplo espectro de toxinas e seus efeitos (GOMES et al., 2010; 

SANTHOSH et al., 2013). 

O mecanismo pelo qual essas plantas neutralizam os constituintes tóxicos das peçonhas 

é ainda desconhecido, mas algumas hipóteses têm sido propostas, tais como precipitação de 

proteínas, inativação enzimática, degradação proteolítica, quelação de metais ou uma 

combinação desses mecanismos (GOMES et al., 2010). Nesse sentido, alguns avanços têm 

sido obtidos nesse entendimento nos últimos anos, através de testes de interação molecular in 

vitro e in silico para analisar a interação entre compostos isolados de plantas e certas classes 

de toxinas ofídicas tais como PLA2s e SVMPs, nos quais tem se observado o potencial de 

compostos naturais de interagir com a estrutura tridimensional dessas toxinas, com 

consequente inibição de seus efeitos tóxicos (FERNANDES et al., 2015; PEREAÑEZ et al., 

2014; SRINIVASA et al., 2014). Também é possível que muitas plantas relatadas na medicina 

tradicional exerçam sua ação antiofídica não necessariamente por inibir diretamente as 

toxinas, mas sim agindo de forma indireta, aliviando os sintomas do envenenamento. Porém, 

isso não exclui que certas plantas sejam capazes de agir das duas formas: diretamente, 

neutralizando as toxinas ofídicas, ou indiretamente, possuindo algumas das atividades 

farmacológicas anteriormente citadas (FÉLIX-SILVA et al., 2017a).  

Diante desse contexto, o objeto do presente estudo é a avaliação da atividade antiofídica 

da espécie vegetal Jatropha gossypiifolia, planta popularmente conhecida no Brasil como 

“pinhão-roxo”, que apresenta ampla utilização na medicina tradicional como espécie vegetal 

antiofídica. 
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9. Jatropha gossypiifolia L. 

 

9.1 Informações botânicas 

 

Jatropha gossypiifolia L. (Euphorbiaceae) (Figura 5) é uma espécie vegetal pantropical 

originária da América do Sul, conhecida popularmente no Brasil como “pinhão roxo”, “pião 

roxo”, “peão roxo”, “batata de teu”, “erva-purgante”, “jalapão”, “mamoninha”, “raiz de teiú”, 

“peão curador”, “peão pajé”, “pião caboclo”, “pião preto”, dentre outros nomes (FÉLIX-

SILVA et al., 2014a; FLORA DO BRASIL, 2018). São sinônimos botânicos aceitos: 

Adenoropium gossypiifolium (L.) Pohl, Manihot gossypiifolia (L.) Crantz, Adenoropium 

elegans Pohl, Jatropha elegans Kl., Jatropha staphysagriifolia Mill. e Jatropha gossypifolia 

(THE PLANT LIST, 2017; FLORA DO BRASIL, 2018). O nome “Jatropha” é derivado das 

palavras gregas “jatros”, que significa “doutor”, e “trophe”, que significa “comida”, o que é 

associado aos seus usos medicinais (SABANDAR et al., 2013).  

 

Figura 5 – Espécie vegetal Jatropha gossypiifolia L. 

 
Fonte: Autoria própria. 

A: Partes aéreas. B: Detalhe das flores. 

 

Esta espécie é amplamente distribuída em países de clima tropical, subtropical e tropical 

seco e regiões semi-áridas tropicais da África e Américas (FÉLIX-SILVA et al., 2014a). No 

Brasil, predomina nos domínios fitogeográficos Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica, sendo 

distribuída em todas as regiões do País (FLORA DO BRASIL, 2018). J. gossypiifolia é um 

arbusto de pequeno porte, com folhas verde-escuras ou mais freqüentemente púrpuro-

avermelhada escuras, com 16-19 cm de comprimento por 10-12,9 cm de largura. As folhas 

são alternas, palmadas, pubescentes, com ápice acuminado, base cordada e margem 

serrilhada. As flores são unissexuadas, roxas, dispostas em cimeiras paniculadas e com cálice 
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possuindo cinco pétalas, que nas flores masculinas podem formar um tubo petalóide. O fruto é 

capsular, trissulcado, contendo uma semente escura com pintas negras (AWORINDE et al., 

2009; KHYADE; VAIKOS, 2011).  

 

9.2 Constituintes químicos descritos 

 

É reportada, de uma forma geral, a presença de ácidos graxos, açúcares, alcaloides, 

aminoácidos, cumarinas, esteroides, flavonoides, lignanas, proteínas, saponinas, taninos e 

terpenoides, em diferentes partes da planta, conforme sumarizado no Quadro 3. Dentre esses 

compostos, estudos apontam que os flavonoides são os compostos majoritários nas folhas de 

J. gossypiifolia, especialmente flavonoides do tipo C-glicosilados, que podem ser utilizados 

como marcadores químicos para o controle de qualidade de produtos derivados das folhas 

dessa espécie vegetal (FÉLIX-SILVA et al., 2014c; PILON et al., 2013). 

 

Quadro 3 – Constituintes químicos da espécie vegetal Jatropha gossypiifolia L. descritos na literatura 

Parte da 

planta 

Grupo 

fitoquímico 

Compostos identificados 

e/ou isolados 
Referência 

Planta 

inteira 

Cumarino-

lignoides 

 Propacina 

 Venkatasina 

(DAS; VENKATAIAH, 2001; DAS; 

VENKATAIAH; KASHINATHAM, 1999) 

Diterpenoides  Citlalitriona 

 Jatrofenona 

(DAS; VENKATAIAH, 1999; 

RAVINDRANATH et al., 2003) 

Caules, 

raizes e 

sementes 

Cumarino-

lignoides  

 Arilnaftaleno lignano 

 Gadaína 

 Jatrofan 

(BANERJI et al., 1984; CHATTERJEE et al., 

1981; DAS; BANERJI, 1988) 

Partes 

aéreas 

Esteroides - (ABREU et al., 2003; MARIZ et al., 2006) 

Fenóis - (SHAHWAR et al., 2010) 

Flavonoides - (ABREU et al., 2003; MARIZ et al., 2006) 

Lignanas  Gossypifan 

 Gossypilina 

(DAS; DAS, 1995; DAS; DAS; 

KASHINATHAM, 1998) 

Taninos - (ABREU et al., 2003) 

Triterpenoides - (ABREU et al., 2003) 

Folhas Açúcares redutores - (FÉLIX-SILVA et al., 2014c) 

Alcaloides  Ricinina (BULLANGPOTI et al., 2011; FÉLIX-

SILVA et al., 2014c) 

Cardioglicosídeos - (SETH; SARIN, 2010) 

Fenóis - (KHARAT; DOLUI; DAS, 2011; MARTINS 

et al., 2018) 

Esteroides - (SETH; SARIN, 2010) 

Flavonoides  5,7,4’-tri-hidroxi-3’, 5’-

dimetoxiflavanona 

 Apigenina 

 Isoorientina 

 Isoschaftosídeo 

 Isovitexina 

 Orientina 

 Schaftosídeo 

 Vitexina 

(FÉLIX-SILVA et al., 2014c; GRANADOS 

et al., 2015; MARTINS et al., 2018; PILON 

et al., 2013; SETH; SARIN, 2010; 

SUBRAMANIAN; NAGARAJAN; 

SULOCHANA, 1971) 

Proteínas - (FÉLIX-SILVA et al., 2014c; SETH; SARIN, 



66 | I n t r o d u ç ã o  g e r a l  

 

 

Parte da 

planta 

Grupo 

fitoquímico 

Compostos identificados 

e/ou isolados 
Referência 

2010) 

Saponinas - (MARTINS et al., 2018; SETH; SARIN, 

2010) 

Taninos - (FÉLIX-SILVA et al., 2014c; OGUNDARE, 

2007; SETH; SARIN, 2010) 

Terpenoides - (FÉLIX-SILVA et al., 2014c; MARTINS et 

al., 2018; SETH; SARIN, 2010) 

Triterpenoides  (2α,13α,14β,20S)-

2,24,25-trihidroxilanost-7-

en-3-ona 

 (13α,14β,20S)-2,24,25-

trihidroxilanosta-1,7-dien-

3-ona 

(TINTO et al., 1992) 

Galhos Alcaloides - (NWOKOCHA et al., 2011) 

Cumarinolignoides  4′-O-desmetil 

retrochinensina 

 Cleomiscosina A 

 Gossypidieno 

 Isogadaína 

 Jatrodieno 

 Prasantalina 

(CHATTERJEE et al., 1988; DAS; ANJANI, 

1999; DAS et al., 2003; DAS; RAO; 

SRINIVAS, 1996; DAS et al., 1996; DAS et 

al., 2004) 

Esteroides - (MARTINS et al., 2018; PEREIRA FILHO et 

al., 2014) 

Fenóis - (MARTINS et al., 2018; NWOKOCHA et al., 

2011) 

Flavonoides - (MARTINS et al., 2018; NWOKOCHA et al., 

2011) 

Saponinas - (MARTINS et al., 2018; NWOKOCHA et al., 

2011) 

Taninos - (NWOKOCHA et al., 2011) 

Raízes Alcaloides - (NWOKOCHA et al., 2011) 

Diterpenoides  2α-hidroxijatrofona 

 2β-hidroxi-5,6-

isojatrofona 2β-

hidroxijatrofona 

 Citlalitriona 

 Falodona 

 Jatrofolona A 

 Jatrofolona B 

 Jatrofona 

(FALODUN et al., 2012b; KUPCHAN et al., 

1970; PURUSHOTHAMAN et al., 1979; 

TAYLOR et al., 1983) 

Fenóis - (NWOKOCHA et al., 2011) 

Flavonoides Naringenina (MUTHEESWARAN et al., 2017; 

NWOKOCHA et al., 2011) 

Saponinas - (NWOKOCHA et al., 2011) 

Taninos - (NWOKOCHA et al., 2011) 

Sementes Ácidos graxos  Ácido araquídico 

 Ácido caprílico 

 Ácido cis-vacênico 

 Ácido láurico 

 Ácido lignocérico 

 Ácido linoleico 

 Ácido mirístico 

 Ácido oleico 

 Ácido palmítico 

 Ácido palmitoleico 

 Ácido ricinoleico 

 Ácido esteárico 

(BARROS et al., 2015; OGBOBE; AKANO, 

1993) 
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Parte da 

planta 

Grupo 

fitoquímico 

Compostos identificados 

e/ou isolados 
Referência 

 Ácido vernólico 

Alcaloides - (NWOKOCHA et al., 2011) 

Aminoácidos - (PRASAD; ALANKARARAO; BABY, 

1993) 

Carboidratos - (PRASAD; ALANKARARAO; BABY, 

1993) 

Ésteres  12-desoxi-16-

hidroxilforbol 

(ADOLF; OPFERKUCH; HECKER, 1984) 

Fenóis - (NWOKOCHA et al., 2011) 

Fibras - (OGBOBE; AKANO, 1993) 

Flavonoides - (NWOKOCHA et al., 2011) 

Proteínas - (OGBOBE; AKANO, 1993) 

Saponinas - (OGBOBE; AKANO, 1993) 

Taninos - (NWOKOCHA et al., 2011) 

Látex Alcaloides - (MARTINS et al., 2018) 

Fenóis - (MARTINS et al., 2018) 

Flavonoides - (MARTINS et al., 2018) 

Proteínas  Ciclogossina A 

 Ciclogossina B 

(AUVIN-GUETTE et al., 1997; HORSTEN et 

al., 1996) 

Fonte: Revisão da literatura (referências inseridas ao longo do Quadro). 
 

9.3 Usos populares 

 

Vários usos populares na medicina humana e veterinária são descritos para diferentes 

partes de J. gossypiifolia (folhas, galhos, raízes, semente ou látex) e preparações (infusão, 

decocção, maceração, “garrafadas”, dentre outras), por diferentes vias (oral ou tópica) 

(FÉLIX-SILVA et al., 2014a). Conforme pode ser visualizado no Quadro 4, a folha é a parte 

da planta mais utilizada na medicina tradicional. A forma de preparo mais comum é a 

decocção das folhas, a qual é frequentemente utilizada por via oral ou tópica (FÉLIX-SILVA 

et al., 2014a). Os relatos mais frequentes na medicina popular se relacionam com seu uso 

como anti-hipertensivo, anti-inflamatório, analgésico, antipirético, cicatrizante, antisséptico, 

antiofídico, anti-hemorrágico e hemostático (Quadro 4). Dentre essas propriedades, chama 

atenção o uso como antídoto para a picada de serpentes, que é justificado pelo uso popular 

devido à observação do comportamento de um réptil que ingere partes aéreas de plantas do 

gênero Jatropha antes de enfrentar uma serpente (AGRA et al., 2007; AGRA; FREITAS; 

BARBOSA-FILHO, 2007; AGRA et al., 2008; ALBUQUERQUE; ANDRADE, 2002; DI 

STASI; HIRUMA-LIMA, 2002; LEAL; AGRA, 2005).  
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Quadro 4 – Principais usos populares medicinais da espécie vegetal Jatropha gossypiifolia L. descritos na 

literatura 

Parte da 

planta 

Uso popular Via Referência 

Planta 

inteira 

Prurido cutâneo 

(tratamento) 

- (NEAMSUVAN et al., 2015) 

Partes 

aéreas 

Antimalárico I (KOUDOUVO et al., 2011) 

Folhas Analgésico E (CARTAXO; DE ALMEIDA SOUZA; DE ALBUQUERQUE, 

2010; PEDROLLO et al., 2016) 

Anticâncer - (AGYARE et al., 2018; AJOSE, 2007) 

Antidiabético I (DIALLO et al., 2012) 

Anti-infeccioso 

(incluindo antifúngico, 

anti-helmínitco, 

antimicrobiano, 

antiprotozoário e anti-

viral) 

I, E (AJOSE, 2007; CHARIANDY et al., 1999; COE; 

ANDERSON, 1996; JANSEN et al., 2010; KUMAR et al., 

2006; PEDROLLO et al., 2016; SANZ-BISET et al., 2009; 

YETEIN et al., 2013) 

Anti-inflammatório I, E (AJOSE, 2007; COE; ANDERSON, 1996; LANS et al., 2001; 

OLIVEIRA; BARROS; MOITA NETO, 2010; ONG; 

NORDIANA, 1999; PEDROLLO et al., 2016; TAREAU; 

PALISSE; ODONNE, 2017) 

Antiofídico I (KADIR et al., 2015) 

Antipirético E (BALDÉ et al., 2016; DI STASI; HIRUMA-LIMA, 2002; 

JANSEN et al., 2010; PEDROLLO et al., 2016) 

Antirreumático - (AJOSE, 2007) 

Antisséptico E (DI STASI; HIRUMA-LIMA, 2002; SANZ-BISET et al., 2009) 

Antitrombótico - (CARTAXO; DE ALMEIDA SOUZA; DE ALBUQUERQUE, 

2010) 

Antiulceroso I (COE; ANDERSON, 1996) 

Cicatrizante E (CARTAXO; DE ALMEIDA SOUZA; DE ALBUQUERQUE, 

2010; DI STASI; HIRUMA-LIMA, 2002) 

Contraceptivo e 

ocitotóxico 

- (SANTOS et al., 2012) 

Depurativo I (SANZ-BISET et al., 2009) 

Distúrbios 

gastrointestinais 

(tratamento) 

I (SANTOS et al., 2012; SANZ-BISET et al., 2009) 

Doenças hepaticas 

(tratamento) 

- (KPODAR et al., 2016) 

Estafa (tratamento) - (ADENIYI et al., 2018, in press) 

Hemostático I (CARTAXO; DE ALMEIDA SOUZA; DE ALBUQUERQUE, 

2010; COE; ANDERSON, 1996) 

Galhos Analgésico - (RASINGAM; JEEVA; KANNAN, 2012) 

Antimalárico I (YETEIN et al., 2013) 

Anticâncer I, E (AGYARE et al., 2018; ASHIDI et al., 2010) 

Antirreumático - (COELHO-FERREIRA, 2009) 

Hipercoagulabilidade 

(tratamento) 

- (COELHO-FERREIRA, 2009) 

Raízes Anticâncer I, E (AGYARE et al., 2018; ASHIDI et al., 2010) 

Antiofídico - (HOUGHTON; OSIBOGUN, 1993; MOLANDER et al., 2012; 

RIOS; PASTORE JUNIOR, 2011) 

Disfunção erétil 

(tratamento) 

I (CANO; VOLPATO, 2004) 

Doenças uterinas 

(tratamento) 

I (JAIN et al., 2004; JAIN et al., 2005) 

Sementes Analgésico - (SANTOS et al., 2012) 

Antigripal - (DI STASI; HIRUMA-LIMA, 2002) 
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Parte da 

planta 

Uso popular Via Referência 

Anti-infeccioso E (SANZ-BISET et al., 2009) 

Antiofídico I (KADIR et al., 2015) 

Contraceptivo e 

ocitotóxico 

- (SANTOS et al., 2012) 

Distúrbios 

gastrointestinais 

(tratamento) 

- (SANTOS et al., 2012; SANZ-BISET et al., 2009) 

Hemostático - (ALBUQUERQUE et al., 2007) 

Psicoativo - (SANTOS et al., 2012) 

Frutos Analgésico E (COELHO-FERREIRA, 2009) 

Antiparalítico - (MIKAWLRAWNG et al., 2018) 

Laxante I (GARCIA; DOMINGUES; RODRIGUES, 2010) 

Picada de insetos 

(tratamento) 

- (COELHO-FERREIRA, 2009) 

Látex Alopecia (tratamento) - (AJOSE, 2007) 

Analgésico I, E (CARTAXO; DE ALMEIDA SOUZA; DE ALBUQUERQUE, 

2010; HEBBAR et al., 2004; OLIVEIRA; BARROS; MOITA 

NETO, 2010) 

Anticâncer - (AJOSE, 2007) 

Anti-infeccioso 

(incluindo anti-

helmíntico, antifúngico 

e antimicrobiano) 

E (AJOSE, 2007; DI STASI; HIRUMA-LIMA, 2002) 

Anti-inflamatório - (AJOSE, 2007) 

Antiofídico E (DI STASI; HIRUMA-LIMA, 2002) 

Antirreumático - (AJOSE, 2007) 

Antitrombótico I  (CARTAXO; DE ALMEIDA SOUZA; DE ALBUQUERQUE, 

2010) 

Cicatrizante I, E (CARTAXO; DE ALMEIDA SOUZA; DE ALBUQUERQUE, 

2010; DI STASI; HIRUMA-LIMA, 2002; KUMAR et al., 

2007; WADANKAR; MALODE; SARAMBEKAR, 2011) 

Diurético - (AGRA et al., 2008) 

Doenças oculares 

(tratamento) 

- (CATARINO; HAVIK; ROMEIRAS, 2016) 

Escabiose (tratamento) - (AJOSE, 2007) 

Furúnculos (tratamento) - (WAGH; JAIN, 2018) 

Hemostático - (AJOSE, 2007; ALBUQUERQUE et al., 2007; CARTAXO; 

DE ALMEIDA SOUZA; DE ALBUQUERQUE, 2010; LANS 

et al., 2001) 

Laxante - (AGRA et al., 2008) 

Prurido cutâneo 

(tratamento) 

- (LANS et al., 2001) 

Queimaduras 

(tratamento) 

E (KOSALGE; FURSULE, 2009) 

Fonte: Revisão da literatura (referências inseridas ao longo do Quadro). 

I: via de uso interno (exemplo: chás por via oral). E: via de uso externo (exemplo: cataplasmas aplicados 

diretamente sobre o local afetado). -: via de uso não especificada na literatura. 
 

A espécie J. gossypiifolia está incluída na Relação Nacional de Plantas Medicinais de 

Interesse ao Sistema Único de Saúde (RENISUS), que é uma lista elaborada pelo Ministério 

da Saúde cujo objetivo é incentivar o estudo das espécies vegetais relacionadas para sua 
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posterior distribuição no Sistema Único de Saúde (SUS), tendo em vista o seu interesse em 

saúde pública (atenção básica) (BRASIL, 2009b). 

 

9.4 Estudos farmacológicos prévios 

 

Estudos farmacológicos pré-clínicos avaliando diferentes atividades biológicas são 

encontrados na literatura para diferentes extratos de J. gossypiifolia, fornecendo evidências 

científicas pré-clínicas quanto à potencialidade farmacológica dessa planta medicinal (Quadro 

5). Dentre as várias atividades farmacológicas já investigadas, podem-se destacar as 

atividades anti-inflamatória, antiofídica, anticoagulante, antioxidante, analgésica, 

antimicrobiana, anti-hipertensiva, cicatrizante, antidiabética e hepatoprotetora. 

 

Quadro 5 – Estudos farmacológicos de extratos brutos da espécie vegetal Jatropha gossypiifolia L. 

descritos na literatura  

Parte da 

planta 
Atividade Modelo Referência 

Planta 

inteira 

Antioxidante In vitro (SHAHWAR et al., 2010) 

Imunomoduladora In vitro (DEO; CHAUDHARI; INAM, 2012) 

Partes 

aéreas 

Antiespasmódica Ex vivo e in vivo (SILVA et al., 2011) 

Antifúngica In vitro (MACRAE; HUDSON; TOWERS, 1988) 

Anti-inflamatória In vivo (PANDA et al., 2009a) 

Antinociceptiva In vivo (PANDA et al., 2009a) 

Antiviral In vitro (MACRAE; HUDSON; TOWERS, 1988) 

Cicatrizante In vivo (SERVIN et al., 2006; VALE et al., 2006) 

Hepatoprotetora In vivo (PANDA et al., 2009b) 

Hipotensora e 

vasorelaxante 

Ex vivo e in vivo (ABREU et al., 2003; SILVA et al., 2014) 

Tocolítica Ex vivo (PAES et al., 2012) 

Folhas Ansiolítica e sedativa In vivo (APU et al., 2012) 

Antibacteriana In vitro (CHARIANDY et al., 1999; DAVID; OLUYEGE, 

2006; KUMAR et al., 2006; OGUNDARE, 2007; 

SETH; SARIN, 2010) 

Anticoagulante In vitro (FÉLIX-SILVA et al., 2014c) 

Anticolinesterase In vitro (FEITOSA et al., 2011; MARTINS et al., 2018; 

SALEEM et al., 2016b) 

Antidiarreica In vivo (APU et al., 2012) 

Antiemética In vivo (ISLAM; ISLAM; SALIM HOSSAIN, 2017) 

Antifúngica In vitro (KUMAR et al., 2006; OGUNDARE, 2007) 

Anti-hiperlipidêmica In vivo (KUMAR et al., 2017) 

Anti-inflamatória In vitro e in vivo (BHAGAT et al., 2011; FÉLIX-SILVA et al., 2014b; 

NAGAHARIKA et al., 2013; SALEEM; AHMAD; 

GILL, 2016) 

Antimalárica In vitro (JANSEN et al., 2010) 

Antinociceptiva In vivo (APU et al., 2012; ISLAM; ISLAM; SALIM 

HOSSAIN, 2017) 

Antiofídica In vitro e in vivo (FÉLIX-SILVA et al., 2018; FÉLIX-SILVA et al., 

2017a; FÉLIX-SILVA et al., 2014d; REDDI et al., 

2014) 

Antioxidante In vitro (FÉLIX-SILVA et al., 2014c; KHARAT; DOLUI; 
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Parte da 

planta 
Atividade Modelo Referência 

DAS, 2011; MARTINS et al., 2018) 

Antiulcerogênica In vitro (SALEEM et al., 2016a) 

Hipoglicemiante In vitro e in vivo (GRANADOS et al., 2015; KUMAR et al., 2017; 

SALEEM et al., 2016a) 

Leishmanicida In vitro (MARTINS et al., 2018) 

Trombolítica In vitro (ISLAM; ISLAM; SALIM HOSSAIN, 2017) 

Galhos Antiemética In vivo (ISLAM; ISLAM; SALIM HOSSAIN, 2017) 

Antinociceptiva In vivo (ISLAM; ISLAM; SALIM HOSSAIN, 2017) 

Antiofídica In vitro (REDDI et al., 2014) 

Antiulcerogênica In vitro (SALEEM et al., 2016a) 

Anticolinesterase In vitro (MARTINS et al., 2018) 

Antioxidante In vitro (MARTINS et al., 2018) 

Hipoglicemiante In vitro (SALEEM et al., 2016a) 

Leishmanicida In vitro (MARTINS et al., 2018) 

Raízes Antibacteriana 

(bactérias cariogênicas) 

In vitro (MUTHEESWARAN et al., 2017) 

Anticolinesterase In vitro (SALEEM et al., 2016b) 

Antiofídica In vitro (REDDI et al., 2014) 

Antiulcerogênica In vitro (SALEEM et al., 2016a) 

Hipoglicemiante In vitro (SALEEM et al., 2016a) 

Frutos Ansiolítica e sedativa In vivo (APU et al., 2013) 

Antidiarreica In vivo (APU et al., 2013) 

Antinociceptiva In vivo (APU et al., 2013) 

Látex Antibacteriana In vitro (DAVID; OLUYEGE, 2006; ROCHA; DANTAS, 

2009) 

Anticolinesterase In vitro (MARTINS et al., 2018; SINGH; SINGH, 2005) 

Antioxidante In vitro (MARTINS et al., 2018) 

Leishmanicida In vitro (MARTINS et al., 2018) 

Fonte: Revisão da literatura (referências inseridas ao longo do Quadro). 

 

Poucos estudos mostram o isolamento de compostos bioativos da espécie vegetal, com a 

excessão de alguns trabalhos onde diterpenoides com potencial citotóxico in vitro e antitumor 

in vivo foram isolados das raízes (FALODUN et al., 2012a; FALODUN et al., 2012b; 

KUPCHAN et al., 1970; TAYLOR et al., 1983). Até o momento, não se encontram na 

literatura estudos clínicos avaliando a eficácia de derivados dessa planta medicinal. 

Quanto ao potencial antiofídico de J. gossypiifolia, tem-se até agora resultados 

promissores. Estudos desenvolvidos por nosso grupo de pesquisa demonstram o potencial 

inibitório do extrato aquoso das folhas de J. gossypiifolia frente os efeitos enzimáticos e 

biológicos das serpentes B. jararaca (FÉLIX-SILVA et al., 2014d) e B. erythromelas 

(FÉLIX-SILVA et al., 2018; FÉLIX-SILVA et al., 2017a). Além disso, estudos realizados por 

outros grupos de pesquisas vêm reforçando esses resultados, ao demonstrarem o potencial 

inibitório de extratos das folhas, raízes e galhos frente PLA2s da peçonha da serpente Naja 

naja (REDDI et al., 2014).  
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9.5 Estudos toxicológicos 

 

Espécies do gênero Jatropha apresentam conhecido potencial tóxico (DEVAPPA; 

MAKKAR; BECKER, 2010). O látex liberado das partes aéreas é, em geral, extremamente 

cáustico e irritante para pele e mucosas. As sementes por sua vez são ricas em proteínas 

tóxicas que causam aglutinação de hemácias e hemólise, além de conter um complexo de 

resina lipoide que pode causar dermatite (DEVAPPA; MAKKAR; BECKER, 2010; 

SABANDAR et al., 2013). Intoxicações usualmente ocorrem pela ingestão de frutos e 

sementes devido sua similaridade com castanhas comestíveis (SCHENKEL et al., 2007). A 

sintomatologia consiste, em geral, em distúrbios gastrointestinais (dor abdominal, náusea, 

vômitos e diarreia). A evolução do quadro pode trazer complicações cardiovasculares, 

neurológicas e renais (SCHENKEL et al., 2007).  

No entanto, vários estudos têm mostrado que J. gossypiifolia apresenta baixa toxicidade 

em vários experimentos in vivo e in vitro (AWACHIE; UGWU, 1997; FÉLIX-SILVA et al., 

2014c; MACRAE; HUDSON; TOWERS, 1988; NAGAHARIKA et al., 2013; ODUOLA; 

AVWIORO; AYANNIYI, 2005). Porém, um estudo demonstrou a toxicidade crônica do 

extrato etanólico das partes aéreas em doses elevadas em ratos (MARIZ et al., 2012), bem 

como ensaios in vitro demonstraram certo grau de mutagenicidade e genotoxicidade de 

extratos das folhas (ALMEIDA et al., 2015a) e do látex (ALMEIDA et al., 2015b). No 

entanto, é importante observar os modelos usados, doses administradas, tipo de extrato 

empregado (solvente e órgão vegetal), tempo de uso pretendido da espécie vegetal na prática 

clínica, dentre outros aspectos, para que conclusões mais exatas sobre a segurança de 

derivados dessa espécie sejam obtidas. 
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1. RESUMO 

 

Bothrops erythromelas é a serpente responsável pela maioria dos acidentes ofídicos na 

região Nordeste do Brasil. No entanto, dada a sua importância médica e epidemiológica nessa 

região, o número de estudos com essa peçonha ainda é relativamente insuficiente. 

Considerando-se que as toxinas ofídicas e os mediadores inflamatórios responsáveis pelo 

processo inflamatório local podem variar de acordo com a espécie de serpente, o objetivo 

deste trabalho foi investigar, em camundongos, o efeito inflamatório local induzido pela 

peçonha de B. erythromelas. A peçonha induziu significativo efeito edematogênico 

concentração e tempo-dependente e de rápido desenvolvimento, com pico já nos primeiros 30 

minutos após a injeção subplantar da peçonha, decrescendo progressivamente até estar 

ausente após 24 h. O aquecimento (100ºC/ 5 min) reduziu drasticamente o efeito 

edematogênico da peçonha, indicando a participação de componentes termolábeis na resposta, 

tais como toxinas enzimáticas. O tratamento químico da peçonha com inibidores enzimáticos 

específicos revelou que serinoproteinases e fosfolipases A2 apresentam papel fundamental no 

efeito edematogênico da peçonha de B. erythromelas, enquanto metaloproteinases teriam uma 

participação mais tardia, possivelmente de manutenção do edema em longo prazo. O pré-

tratamento com fármacos inibidores das principais vias inflamatórias produziram, em 

diferentes níveis, diminuição significativa do edema induzido pela peçonha, indicando a 

participação de metabólitos do ácido araquidônico (sobretudo derivados da via das ciclo-

oxigenases), aminas vasoativas (histamina e serotonina), óxido nítrico, substância P, fator de 

ativação plaquetária e bradicinina no efeito edematogênico da peçonha. Portanto, os 

resultados demonstram, experimentalmente, que o edema de pata induzido pela peçonha de B. 

erythromelas é multifatorial, decorrente da ação conjunta de toxinas ofídicas e mediadores 

inflamatórios endógenos, cujas modulações podem representar importante estratégia no 

tratamento de pacientes envenenados por essa serpente. 

 

Palavras-chave: Bothrops erythromelas, edema, inflamação, serinoproteinases, fosfolipases 

A2, metaloproteinases, peçonha ofídica. 

  



76 | C a p í t u l o  I  

 

 

2. ABSTRACT 

 

Contribution of endogenous mediators and enzymatic toxins in the local inflammatory 

events induced by Bothrops erythromelas venom 

 

Bothrops erythromelas is the snake responsible for most of the snakebites in the 

Northeast region of Brazil. However, given its medical and epidemiological importance in 

this region, the number of studies with this venom is still relatively insufficient. Considering 

that the snake venom toxins and the inflammatory mediators responsible for the local 

inflammatory process may vary according to the snake species, the objective of this study was 

to investigate in mice the local inflammatory effect induced by B. erythromelas venom. The 

venom induced significant edematogenic effect  of rapid onset and concentration and time-

dependent, peaking within the first 30 minutes after subplantar injection of the venom, and 

progressively decreasing until absent after 24 h. Heating (100°C/ 5 min) drastically reduced 

the edematogenic effect of the venom, indicating the participation of thermolabile 

components in the response, such as enzymatic toxins. The chemical treatment of venom with 

specific enzymatic inhibitors revealed that serinoproteinases and phospholipases A2 play a 

fundamental role in the edematogenic effect of B. erythromelas venom, while 

metalloproteinases would have a later participation, possibly maintaining long-term edema. 

Pretreatment with drugs inhibiting the main inflammatory pathways, at different levels, 

produced a significant decrease in the edema induced by the venom, indicating the 

participation of arachidonic acid metabolites (mainly derivatives of the cyclooxygenase 

pathway), vasoactive amines (histamine and serotonin), nitric oxide, substance P, platelet 

activation factor and bradykinin in the edematogenic effect of the venom. Therefore, the 

results obtained experimentally demonstrate that the paw edema induced by B. erythromelas 

venom is multifactorial, due to the combined action of endogenous ophidian toxins and 

inflammatory mediators, whose modulations may represent an important strategy in the 

treatment of patients envenomed by B. erythromelas snake. 

 

Keywords: Bothrops erythromelas, edema, inflammation, serine proteinases, phospholipases 

A2, metalloproteinases, snake venom. 
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3. INTRODUÇÃO 

 

Envenenamentos botrópicos são caracterizados pelo rápido desenvolvimento de um 

intenso processo inflamatório no sítio de injeção da peçonha, caracterizado por edema, dor e 

recrutamento de células inflamatórias (GUTIÉRREZ, 2016). Esta resposta inflamatória 

frequentemente ocasiona edema grave, isquemia e compressão neural, com potencial risco de 

desenvolvimento de uma síndrome compartimental que pode levar a perdas permanentes de 

tecidos ou amputação do local afetado devido necrose (GUTIÉRREZ et al., 2009; TEIXEIRA 

et al., 2009). 

A patofisiologia da formação do edema é multifatorial, podendo envolver a ativação de 

diversas vias inflamatórias, com a liberação de aminas vasoativas e a geração de 

prostaglandinas, leucotrienos, cininas, óxido nítrico (NO), anafilotoxinas do sistema 

complemento e citocinas, em conjunto com a síntese de proteinases endógenas, 

principalmente metaloproteinases de matriz (MMPs) (GUTIÉRREZ, 2016; GUTIÉRREZ; 

LOMONTE, 1989). Em geral, os mediadores inflamatórios responsáveis por este processo 

inflamatório local variam de acordo com a espécie de serpente, mesmo considerando-se 

espécies de um mesmo gênero (WANDERLEY et al., 2014). Deste modo, se torna relevante o 

estudo da resposta inflamatória para as principais espécies de importância médica de uma 

região.  

Além dos mediadores inflamatórios endógenos armazenados ou recém-gerados, toxinas 

presentes nas peçonhas ofídicas, principalmente metaloproteinases (SVMPs) e fosfolipases A2 

(PLA2s), também exercem importante papel na inflamação e hiperalgesia produzidos por 

peçonhas ofídicas (TEIXEIRA et al., 2009). Essas toxinas podem induzir efeitos patológicos 

diretos após sua injeção, tais como mionecrose, hemorragia, degradação da matriz 

extracelular (MEC) e dano a vasos linfáticos e nervos, que por sua vez podem gerar uma 

resposta inflamatória que causa dor e edema (GUTIÉRREZ, 2016; TEIXEIRA et al., 2009). 

A modulação do dano tecidual local por mediadores inflamatórios endógenos costuma 

diminuir a eficácia dos soros antiofídicos, uma vez que o soro antipeçonhento é capaz de 

neutralizar as toxinas, porém não consegue reduzir a inflamação provocada pelos mediadores 

químicos liberados em resposta a elas. Por esse motivo, observa-se que em geral o soro 

antiofídico não é capaz de reverter eficientemente o dano local tecidual já estabelecido, o que 

torna relevante o estudo aprofundado dessa resposta inflamatória, para assim propor 

antagonistas mais direcionados a esses efeitos que são pouco inibidos pela soroterapia 

convencional (ARAÚJO et al., 2007; GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). 
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Bothrops erythromelas (AMARAL, 1923), comumente conhecida como “jararaca da 

seca”, “jararaca malha de cascavel”, “jararaca do Nordeste” ou “Caatinga lancehead”, é uma 

serpente terrestre de pequeno porte responsável pela maioria dos acidentes ofídicos na região 

Nordeste do Brasil (LIRA-DA-SILVA et al., 2009). Dada a sua importância médica e 

epidemiológica nessa região, o número de estudos com a peçonha de B. erythromelas ainda é 

relativamente insuficiente, o que demonstra que mais estudos devem ser realizados para 

contribuir cada vez mais para a melhora da eficácia do tratamento atualmente disponível.  

Neste contexto, o objetivo desse estudo foi avaliar, em camundongos, o efeito 

inflamatório local da peçonha da serpente B. erythromelas, investigando quais seriam os 

principais mediadores inflamatórios endógenos envolvidos nessa resposta, bem como as 

classes de toxinas enzimáticas mais relevantes. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Peçonha ofídica 

 

A peçonha da serpente Bothrops erythromelas (PBe) foi fornecida pelo Instituto 

Butantan, SP, Brasil. A peçonha foi obtida por meio de extração manual de espécimes adultos 

e então liofilizada e mantida a -20ºC até o uso. Soluções de peçonha foram preparadas em 

tampão fosfato-salino (PBS, constituído de: NaCl 137 mM, KCl 3 mM, KH2PO4 1,5 mM e 

Na2HPO4, pH 7,4) no momento do uso. A quantidade de peçonha foi expressa em conteúdo 

de proteína, determinado pelo método de Bradford, utilizando albumina como padrão 

(BRADFORD, 1976). 

 

4.2 Fármacos e inibidores 

 

Ácido nordiidroguaiarético (NDGA), apafant, captopril, celecoxibe, CP-96,345, 

cromoglicato de sódio, éster metílico de N
ω
-Nitro-L-arginina (L-NAME), fluoreto de 

fenilmetilsulfonil (PMSF), indometacina, ioimbina, o-fenantrolina, p-bromofenacil (p-BPB) e 

prometazina foram adquiridos da Sigma Aldrich (St. Louis, MO, EUA). Dexametasona foi 

adquirida da Aché (Guarulhos, SP, Brasil). Tiopental sódico foi adquirido da Cristália 

(Itapira, SP, Brasil) 

 

4.3 Animais 

 

Todos os procedimentos envolvendo animais foram realizados de acordo com as 

recomendações do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e 

das diretrizes internacionais para a investigação biomédica envolvendo animais do Conselho 

de Organizações Internacionais de Ciências Médicas (CIOMS). O protocolo experimental foi 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (número do protocolo: 004/2013). 

Camundongos machos Swiss (cerca de 30 g, 6-8 semanas de vida), fornecidos pelo 

biotério do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

foram utilizados. Os animais foram mantidos em gaiolas padrão de polipropileno (30 × 19 × 

13 cm) e mantidos em temperatura controlada (22 ± 2ºC) em um ciclo claro/escuro de 12 h. 

Os camundongos foram alimentados com ração extrusada apropriada para a espécie animal 
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(Presence
®
,  Agroline, Campo Grande, MS, Brasil) e água ad libitum. Ao final dos 

experimentos, os animais foram eutanasiados por overdose de tiopental sódico (100 mg/kg) 

pela via intraperitoneal (i.p.). 

 

4.4 Inibição das atividades enzimáticas da peçonha in vitro 

 

4.4.1 Tratamento químico da peçonha in vitro 

 

O tratamento químico de PBe foi realizado através da incubação a 37ºC por 60 min com 

os inibidores o-fenantrolina 10 mM (inibidor de metaloproteinases), PMSF 10 mM (inibidor 

de serinoproteinases) e p-BPB 20 mM (inibidor de PLA2) (MAMEDE et al., 2016; ZYCHAR 

et al., 2010). Em seguida, a peçonha quimicamente inibida (ou peçonha incubada na ausência 

de inibidor, como controle) ou aquecida a 100ºC por 5 min (ou peçonha sem aquecimento, 

como controle) foram avaliadas quanto às suas atividades SVMP, serinoproteinase (SVSP) e 

PLA2, para verificar a eficácia e a especificidade do inibidor para a classe enzimática a qual 

ele se propõe e o efeito do aquecimento sobre as atividades enzimáticas da peçonha, 

respectivamente. Adicionalmente, amostras nas quais PBe foi pré-incubada com 

dimetilsulfóxido (DMSO) 5% em PBS foram utilizadas como controle, para descontar o 

possível efeito desse solvente que foi utilizado para dissolver os inibidores. Tubos no qual se 

omitiu a adição de peçonha (apenas PBS) foram utilizados como controle negativo nos 

ensaios, sendo todos os experimentos realizados em triplicata. 

  

4.4.2 Atividade metaloproteinase (SVMP) 

 

A atividade SVMP foi avaliada por meio da atividade colagenase sobre o substrato 

cromogênico Azocoll (colágeno impregnado com corante azo) (Sigma Aldrich, St. Louis, 

MO, EUA) (CHAVIRA; BURNETT; HAGEMAN, 1984). Alíquotas de 50 µL de PBS 

contendo 10 µg de PBe foram incubadas a 37ºC por 4 h, com agitação de 5 segundos em 

vórtex a cada 30 min, com 1 mL de azocoll 5 mg/mL em tampão Tris-HCl 50 mM pH 7,4 

contendo NaCl 200 mM e CaCl2 5 mM. A reação enzimática foi interrompida pelo 

resfriamento (-20ºC) das amostras por 3 min, seguido de centrifugação a 16.000 g por 2 min a 

4ºC. A absorbância dos sobrenadantes límpidos foi lida a 520 nm em uma leitora de 

microplacas (Epoch-Biotek, Winooski, VT, EUA). Brancos foram preparados para cada 

amostra da mesma forma, exceto pela substituição do substrato por igual volume de tampão. 
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4.4.3 Atividade serinoproteinase (SVSP) 

 

A atividade SVSP foi avaliada por meio da atividade hidrolítica sobre o substrato 

cromogênico cloridrato de N
α
-benzoil-DL-arginina p-nitroanilida (BAPNA) (Sigma Aldrich, 

St. Louis, MO, EUA) (SANTORO et al., 2015). Para tal, alíquotas de 30 µL de PBS contendo 

10 µg de PBe foram incubadas a 37ºC por 4 h com 140 µL de BAPNA 1 mM em tampão Tris-

HCl 50 mM pH 8,0 contendo CaCl2 20 mM. A reação enzimática foi interrompida pela adição 

de 50 µL de ácido acético 30% (v/v), e a absorbância lida a 405 nm em uma leitora de 

microplacas (Epoch-Biotek, Winooski, VT, EUA). Brancos foram preparados para cada 

amostra da mesma forma, exceto pela adição do substrato somente após a adição do ácido 

acético.  

 

4.4.4 Atividade fosfolipase A2 (PLA2) 

 

A atividade PLA2 foi avaliada em placas de agarose utilizando suspensão de gema de 

ovo (1:3, v/v, gema de ovo: PBS) como substrato (HABERMANN; HARDT, 1972). 

Alíquotas de 30 µL de PBS contendo 1 µg de PBe foram incubadas por 24 h a 37ºC em meio 

de agarose 1% contendo 10% de suspensão de gema de ovo e 0,1 mM de cloreto de cálcio. O 

diâmetro (em mm) das zonas incolores de lise de substrato contra um background amarelo foi 

mensurado com um paquímetro digital (Digimess, São Paulo, SP, Brasil).  

 

4.5 Avaliação da atividade edematogênica da peçonha 

 

PBS estéril contendo PBe (0,1; 0,5; 1,0 e 2,0 µg/ 50 µL de PBS) foi injetado 

subcutaneamente na pata direita posterior dos camundongos. Animais controle receberam 

igual volume de PBS estéril. A espessura individual das patas foi mensurada imediatamente 

antes da injeção da peçonha (valor basal) e em intervalos de tempo selecionados após a 

indução do edema (15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 6 h e 24 h), utilizando um paquímetro digital 

(Digimess, São Paulo, SP, Brasil). O edema foi expresso como a diferença percentual entre a 

espessura da pata depois (nos respectivos tempos) e antes (valores basais) da injeção da 

peçonha. Adicionalmente, para cada grupo experimental, foi calculada a área sob a curva 

temporal após 24 h (ASC0-24 h), através do software GraphPad Prism versão 5.00 (San Diego, 

CA, EUA). 
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Após a seleção da melhor dose e período de observação (1 µg/pata e 4 h, 

respectivamente), o efeito do aquecimento da peçonha e o papel das toxinas ofídicas e dos 

mediadores inflamatórios endógenos na atividade edematogênica de PBe foram analisados 

conforme descrito a seguir. 

 

4.6 Efeito do aquecimento na atividade edematogênica da peçonha 

 

O efeito do aquecimento sobre o efeito edematogênico de PBe foi investigado para 

verificar a participação de componentes termolábeis da peçonha no edema e descartar 

contaminação da peçonha com pirogênios termorresistentes no efeito edematogênico de PBe 

(PESSINI et al., 2008). Para tal, PBe (1 µg/pata) foi aquecida a 100ºC durante 5 min. Após o 

seu arrefecimento até temperatura ambiente (cerca de 15 min), PBe foi injetada e o edema 

avaliado conforme descrito anteriormente. Como controle, injetou-se igual quantidade de PBe 

sem aquecimento. 

 

4.7 Efeito dos inibidores enzimáticos na atividade edematogênica da peçonha 

 

A participação de SVMPs, SVSPs e PLA2s no efeito edematogênico de PBe foi 

investigada através do tratamento químico da peçonha com o-fenantrolina 10 mM, PMSF 10 

mM e p-BPB 20 mM, respectivamente. Para tal, PBe (1 µg/ pata) foi pré-incubada com cada 

um dos inibidores a 37ºC por 60 min e injetado nos animais, sendo o edema avaliado 

conforme descrito anteriormente. Como controle, pré-incubou-se PBe com DMSO 5% em 

PBS. 

 

4.8 Efeito dos mediadores inflamatórios endógenos na atividade edematogênica da 

peçonha 

 

A participação de algumas vias inflamatórias no edema induzido por PBe foi analisada 

por meio de diferentes tratamentos farmacológicos, realizados por via intraperitoneal (i.p.), 

oral (p.o.) ou subcutânea (s.c.), de acordo com o fármaco utilizado. Os seguintes pré-

tratamentos foram utilizados para avaliar os mediadores inflamatórios envolvidos no edema 

induzido pela injeção subplantar de 1 µg/pata de PBe: 
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(1) dexametasona, inibidor indireto da PLA2 endógena, 2 mg/kg, i.p., 30 min antes de 

PBe; 

(2) indometacina, inibidor não seletivo da ciclo-oxigenase (COX), 10 mg/kg, i.p., 30 

min antes de PBe; 

(3) celecoxibe, inibidor seletivo da COX-2, 5 mg/kg, p.o., 1 h antes de PBe; 

(4) NDGA, inibidor da lipo-oxigenase (LOX), 100 mg/kg, i.p., 1 h antes de PBe; 

(5) prometazina, antagonista do receptor de histamina (H1), 15 mg/kg, i.p., 1 h antes de 

PBe; 

(6) ioimbina, antagonista do receptor de serotonina (5-HT), 5 mg/kg, s.c., 1 h antes de 

PBe; 

(7) cromoglicato de sódio, inibidor da degranulação de mastócitos, 10 mg/kg, i.p., 1 h 

antes de PBe;  

 (8) L-NAME, inibidor da óxido nítrico sintetase (NOS), 30 mg/kg, i.p., 30 min antes de 

PBe; 

(9) CP-96,345, inibidor seletivo do receptor neurocinina 1 (NK-1R) de substância P, 2,5 

mg/kg, i.p., 30 min antes de PBe.  

(10) apafant, inibidor seletivo do receptor de fator de ativação plaquetária (PAF), 5 

mg/kg, s.c., 1 h antes de PBe; 

(11) captopril, inibidor da enzima conversora de angiotensina, 5 mg/kg, s.c., 30 min 

antes de PBe. 

 

As doses e as vias dos fármacos utilizados foram escolhidas baseando-se em estudos 

anteriores (ARAÚJO et al., 2000; BARBOSA et al., 2003; BERNARDES et al., 2015; 

BHATIA et al., 2006; CHAVES; BARBOZA; GUTIÉRREZ, 1995; FARIA et al., 2001; 

MAMEDE et al., 2016; PESSINI et al., 2008; SEVERINO et al., 2009; SHANNON; LUTZ, 

2000; TREBIEN; CALIXTO, 1989). Captopril, CP-96,345, cromoglicato, dexametasona, 

ioimbina, L-NAME e prometazina foram dissolvidos em PBS; para esses fármacos, controles 

nos quais os animais foram pré-tratados com PBS (controle veículo) foram utilizados. 

Indometacina, celecoxibe, NDGA e apafant foram dissolvidos em DMSO 5% em PBS; para 

esses fármacos, controles nos quais os animais foram pré-tratados com DMSO 5% em PBS 

(controle veículo) foram utilizados. Após o pré-tratamento e a administração de PBe, o 

progresso do edema foi monitorado, conforme descrito anteriormente. 
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4.9 Análise estatística dos dados 

 

Todos os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM), com 

n=5 animais por grupo. Análise de variância (ANOVA) de uma via seguido de Tukey, ou 

ANOVA de duas vias seguido de teste de Bonferroni foram realizados utilizando o GraphPad 

Prism versão 5.00 (San Diego, CA, EUA). Valores de P menores que 0,05 foram 

considerados significativos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Mensuração das atividades enzimáticas após tratamento da peçonha in vitro 

 

O tratamento químico de PBe com o-fenantrolina, PMSF e p-BPB resultou na inibição 

seletiva das atividades SVMP, SVSP e PLA2 in vitro, respectivamente (Tabela 1). Na 

avaliação da atividade SVMP, observou-se que apenas a o-fenantrolina foi capaz de inibir a 

atividade enzimática de PBe. Na atividade SVSP, observou-se discreta diminuição da 

atividade enzimática residual da peçonha tratada com p-BPB, no entanto, apenas o PMSF foi 

capaz de praticamente abolir essa atividade enzimática, demonstrando uma maior 

especificidade deste inibidor para a atividade serinoproteinase. Na atividade PLA2, observa-se 

que apenas o p-BPB resultou em inibição drástica da atividade enzimática. Em todos os 

ensaios, o DMSO 5%, utilizado como solvente para os inibidores enzimáticos utilizados, não 

causou inibições significativas nas atividades enzimáticas da peçonha, indicando que esse 

solvente não é capaz de provocar interferência nos ensaios seguintes. 

 

Tabela 1 – Avaliação das atividades enzimáticas da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) tratada ou 

não com o-fenantrolina, fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF) e brometo de p-bromofenacil (p-BPB) 

Grupo 
Atividade enzimática residual (%) 

SVMP SVSP PLA2 

PBe + o-fenantrolina 34,52 ± 0,69 100,00 ± 0,00 93,17 ± 0,16 

PBe + PMSF 100,00 ± 0,00 0,37 ± 0,63 95,56 ± 2,22 

PBe + p-BPB 100,00 ± 0,00 76,56 ± 6,26 6,82 ± 0,16 

PBe + DMSO 5%
*
 80,95 ± 1,57 87,91 ± 1,27 97,78 ± 2,22 

Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 3 repetições). 

SVMP: metaloproteinase. SVSP: serinoproteinase. PLA2: fosfolipase A2. DMSO: dimetilsulfóxido. 
*
Controle adicional para descontar o efeito desse veículo nas atividades enzimáticas. Mesmo volume de DMSO 

utilizado para dissolver os inibidores foi empregado. 

Atividade enzimática residual calculada como: [(Atividadeteste – Atividademédia controle negativo) ÷ (%Atividademédia 

controle peçonha – %Atividademédia do controle negativo)] × 100. 

 

Como pode ser visualizado na Tabela 2, o aquecimento a 100ºC por 5 min da peçonha 

produziu redução significativa das suas atividades SVMP (cerca de 60% de inibição) e SVSP 

(100% de inibição) in vitro. No entanto, a peçonha, mesmo depois de aquecida, ainda 

apresentou significativa atividade PLA2 (em torno de 70% de atividade residual), o que 

demonstra a extrema termorresistência dessa classe de toxinas.  
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Tabela 2 – Efeito do aquecimento da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) nas suas atividades 

enzimáticas in vitro 

Grupo 
Atividade enzimática residual (%) 

SVMP SVSP PLA2 

PBe (100ºC/5 min) 38,10 ± 4,29 0,00 ± 0,00 70,48 ± 1,98 

Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 3 repetições). 

SVMP: metaloproteinase. SVSP: serinoproteinase. PLA2: fosfolipase A2. 

Atividade enzimática residual calculada como: [(Atividadeteste – Atividademédia controle negativo) ÷ (%Atividademédia 

controle peçonha – %Atividademédia do controle negativo)] × 100. 

 

5.2 Cinética e dose-efeito do edema induzido pela peçonha 

 

A injeção subplantar de PBe, nas concentrações de 0,5 a 2 µg/pata, induziu significativo 

(P<0,05) efeito edematogênico concentração- e tempo-dependente e de rápido 

desenvolvimento, conforme pode ser visualizado na Figura 6.  

 

Figura 6 – Evolução temporal do edema de pata induzido por diferentes concentrações da peçonha de 

Bothrops erythromelas (PBe) 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

A: Curva de evolução temporal do edema. ***P<0,001 comparados ao grupo controle (injetado apenas com 

PBS) após ANOVA de duas vias seguido de teste de Bonferroni. B: Área sob a curva após 24 h (ASC0-24 h). 

*P<0,05 e ***P<0,001, quando comparado ao controle (injetado apenas com PBS) após ANOVA de uma via 

seguido de teste de Tukey. C: Avaliação macroscópica da presença de hemorragia nas patas injetadas com 

peçonha. 
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A menor concentração testada (0,1 µg/pata) não produziu edema significativo, 

apresentando valores semelhantes ao grupo controle injetado com apenas PBS estéril 

(P>0,05). A maior concentração (2 µg/pata), por sua vez, causou intensa hemorragia local já 

nos primeiros minutos após a injeção, enquanto o uso de 1 µg/pata produziu hemorragia 

discreta, visível apenas em alguns animais após 6 h da injeção de PBe. 

O pico de edema aconteceu em geral nos primeiros 30 minutos após a injeção da 

peçonha, decrescendo progressivamente a partir de então até estar ausente em 24 h. 

Curiosamente, apenas na maior concentração de peçonha (2,0 µg/pata), houve um pico inicial 

já a partir de 15 min após a sua injeção, mostrando um perfil levemente diferente das 

concentrações menores com pico inicial em 30 min; no entanto, isso pode ser justificado pela 

presença de hemorragia local intensa, que pode ter contribuído, através do extravasamento de 

proteínas e outras substâncias vasoativas, para o aumento da resposta edematogênica mais 

rapidamente.  

Como a concentração de 0,5 µg produziu edema significativo (P<0,001) sem 

hemorragia local, porém esse edema foi de baixa intensidade (o que poderia inviabilizar o 

estudo de inibição farmacológica), optou-se por dar continuidade ao estudo com a 

concentração de 1,0 µg/pata por um período de 4 h, uma vez que nessas condições houve 

formação de edema significativo sem evidência macroscópica de hemorragia (Figura 6-C). 

 

5.3 Efeito do aquecimento no efeito edematogênico da peçonha 

 

O aquecimento (Figura 7) reduziu drasticamente (P<0,05) o efeito edematogênico de 

PBe, sobretudo após 4 h da injeção da peçonha, indicando a participação de componentes 

termolábeis da peçonha, bem como descartando uma possível contaminação com pirogênios 

como justificativa para o efeito edematogênico apresentado. No entanto, nas duas primeiras 

horas, o efeito edematogênico foi inibido pelo aquecimento da peçonha apenas parcialmente, 

o que pode indicar a participação da atividade residual de toxinas enzimáticas 

termorresistentes, bem como ação de outras toxinas de origem não enzimática que sejam 

resistentes a altas temperaturas, sobretudo nos momentos iniciais do efeito inflamatório 

produzido. De fato, conforme apresentado na Tabela 4, a atividade residual PLA2 de PBe foi 

significativamente alta após o aquecimento (em torno de 70%). Portanto, esse resultado pode 

sugerir uma participaão importante dessas toxinas nos períodos iniciais da formação do edema 

induzido por PBe. 
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Figura 7 – Efeito do aquecimento da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) na evolução temporal de seu 

efeito edematogênico 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

**P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle PBe após ANOVA de duas vias seguido de teste de 

Bonferroni. 
 

5.4 Contribuição das toxinas enzimáticas no efeito edematogênico da peçonha 

 

O tratamento químico de PBe com o inibidor de metaloproteases o-fenantrolina 

provocou significativa redução (P<0,05) da atividade edematogênica da peçonha após 4 h de 

observação (Figura 8-A). Já o inibidor de serinoproteinases PMSF produziu inibição 

significativa (P<0,05) já nos primeiros 15 min de observação até o final do experimento 

(Figura 8-B). O tratamento da peçonha com o p-BPB, um inibidor de PLA2, reduziu 

significativamente (P<0,05) o edema induzido por PBe a partir da primeira hora de 

observação (Figura 8-C). Esse resultado indica, portanto, a participação das três classes de 

toxinas enzimáticas avaliadas no efeito inflamatório local produzido por PBe, porém mostra 

que essas toxinas participam de forma diferenciada no curso temporal do efeito 

edematogênico. As SVSPs e as PLA2s parecem possuir um efeito primário na formação do 

edema induzido por PBe, já que o uso de inibidores destas classes de toxinas reduziu o edema 

nos momentos iniciais após a injeção da peçonha. Já as SVMPs parecem contribuir para a 

manutenção a longo prazo desses efeitos, uma vez que o tratamento com o-fenantrolina foi 

capaz de inibir a formação de edema somente após 4 h da injeção em camundongos. 
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Figura 8 – Papel de metaloproteinases (SVMPs), serinoproteinases (SVSPs) e fosfolipases A2 (PLA2) na 

evolução temporal do edema de pata induzido pela peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

PBe pré-incubada a 37ºC por 60 min com inibidores enzimáticos específicos. A: o-fenantrolina 10 mM (inibidor 

de SVMPs). B: Fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF) 10 mM (inibidor de SVSPs). C: Brometo de p-

bromofenacil (p-BPB) 20 mM (inibidor de PLA2s). 

*P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle (PBe) após ANOVA de duas vias seguido de 

teste de Bonferroni. 
 

Esse resultado com o PMSF é interessante, pois mostra uma diferença significativa em 

relação a outras peçonhas botrópicas, como é o caso, por exemplo, da peçonha de Bothrops 

jararaca, que estudos experimentais indicam a não participação de SVSPs no efeito 

edematogênico (ZYCHAR et al., 2010). De fato, em geral, a ação pró-inflamatória de 

peçonhas botrópicas é associada, predominantemente, à ação de SVMPs e PLA2s, com menor 

particpação de SVSPs (MAMEDE et al., 2016; TEIXEIRA et al., 2009; ZYCHAR et al., 

2010). Esse efeito das SVSPs de B. erythromelas pode ser correlacionado com a ação 

cininogenase das SVSPs, que leva a liberação de bradicinina que pode agir no 

desenvolvimento do edema devido sua potente ação vasodilatadora e capacidade de aumentar 

a permeabilidade vascular (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989; SERRANO; MAROUN, 2005). 

Porém, curiosamente, um estudo proteômico indica que SVSPs correspondem a uma parcela 

relativamente pequena das toxinas identificadas na peçonha  de B. erythromelas, abrangendo 

entre 4 a 9,7% do total de proteínas da peçonha bruta dessa serpente, enquanto SVMPs podem 

chegar a quase 50% de sua constituição (JORGE et al., 2015). Outros estudos in vitro com a 
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peçonha bruta de B. erythromelas mostraram baixa atividade hidrolítica frente o substrato 

enzimático BAPNA, específico para serinoproteinases (FURTADO et al., 1991; SANTORO 

et al., 2015). Sendo assim, essas informações, em conjunto com os resultados experimentais 

aqui apresentados, sugerem que apesar de PBe possuir baixa concentração de SVSPs, essas 

toxinas são extremamente ativas e com potencial pró-inflamatório significativo. Até o 

momento, nenhuma SVSP foi isolada e bioquimicamente caracterizada na peçonha de B. 

erythromelas. 

SVMPs são as toxinas mais abundantes em peçonhas botrópicas, incluindo a peçonha de 

B. erythromelas (JORGE et al., 2015). Dessa forma, não é surpreendente a ação dessa classe 

de toxinas no efeito inflamatório local produzido por essa peçonha. No entanto, é curioso que 

sua ação se inicie mais tardiamente, o que vai de encontro com estudos com outras peçonhas 

botrópicas, onde se observa, em geral, uma ação protagonista dessa classe de toxinas ao longo 

de todo o processo inflamatório local (MAMEDE et al., 2016; ZYCHAR et al., 2010). 

Berythractivase, que corresponde a cerca de 10% da peçonha bruta, é a única SVMP 

caracterizada de B. erythromelas até o momento, sendo uma P-III SVMP potente ativadora de 

protrombina, com atividade fibrin(oge)nolítica e capacidade de desencadear respostas pró-

inflamatória e pró-coagulante in vitro (JORGE et al., 2015; SCHATTNER et al., 2005; 

SILVA et al., 2003). No entanto, estudos indicam que a berythractivase é bastante susceptível 

à internalização vascular, levando a efeitos predominantemente sistêmicos (MOURA-DA-

SILVA et al., 2008), o que poderia justificar, portanto, uma menor participação de SVMPs, a 

exemplo da própria berythractivase, de B. erythromelas no efeito edematogênico local. 

Até o momento, apenas uma PLA2 foi purificada e bioquimicamente caracterizada na 

peçonha de B. erythromelas, denominada BE-I-PLA2, uma Asp49 PLA2 que compreende 

cerca de 12% da peçonha bruta dessa serpente e que é potente indutora da liberação de 

prostaglandina I2 (PGI2) de células endoteliais (MODESTO et al., 2006). De fato, B. 

erythromelas é uma das espécies com maior atividade específica de PLA2 dentro do gênero 

Bothrops (QUEIROZ et al., 2008), então não é surpreendente que essa classe de toxina 

apresente relevância na gênese dos efeitos tóxicos produzidos por essa peçonha, o que foi 

demonstrado experimentalmente com o uso do inibidor de PLA2s p-BPB. PLA2s são capazes 

de induzir intensa resposta inflamatória mediada pelo metabolismo do ácido araquidônico. A 

lisofosfatidilcolina, gerada pela ação catalítica das PLA2s, é considerada um potente agente 

pró-inflamatório e tem se mostrado capaz de modular a intensidade da produção de espécies 

reativas do oxigênio (EROs) no sítio da inflamação (SUNITHA et al., 2015). No entanto, não 
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podem ser descartados os efeitos pró-inflamatórios que também podem ser provocados por 

PLA2s homólogas catalicamente inativas (Lys49 PLA2s). 

 

5.5 Mediadores inflamatórios envolvidos na resposta edematogênica da peçonha 

 

O processo inflamatório produzido em envenenamentos botrópicos envolve a ação 

direta das toxinas, bem como uma modulação por parte de mediadores inflamatórios 

endógenos armazenados ou recém-gerados (TEIXEIRA et al., 2009). Esta resposta 

inflamatória frequentemente ocasiona edema grave, isquemia e compressão neural, que 

podem resultar em uma síndrome compartimental que pode levar a perdas permanentes de 

tecidos ou amputação do local afetado devido necrose (GUTIÉRREZ et al., 2009; TEIXEIRA 

et al., 2009). A modulação do dano tecidual local por mediadores inflamatórios endógenos 

costuma diminuir a eficácia dos soros antiofídicos, uma vez que o soro antipeçonhento é 

capaz de neutralizar as toxinas, porém não consegue reduzir a inflamação provocada pelos 

mediadores químicos liberados em resposta a elas. Por esse motivo, observa-se que, em geral, 

o soro antiofídico não é capaz de reverter eficientemente o dano local tecidual já estabelecido 

(ARAÚJO et al., 2007; BARRETO et al., 2017; GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). 

Em geral, os mediadores inflamatórios responsáveis por este processo podem variar de 

acordo com a espécie de serpente em questão, mesmo considerando-se espécies de um mesmo 

gênero (WANDERLEY et al., 2014). Por esse motivo, se faz importante estudar os 

mediadores inflamatórios envolvidos na resposta edematogênica de PBe, o que foi realizado 

por meio de diferentes tratamentos farmacológicos. 

No presente estudo, observou-se que o pré-tratamento com vários dos fármacos 

estudados produziu, em diferentes níveis, diminuição significativa do edema de pata induzido 

pela peçonha. Além disso, o efeito de alguns fármacos foi pontual em alguns períodos de 

tempo, o que mostra que o efeito edematogênico da peçonha é multifatorial e mediado por 

diferentes componentes ao longo de seu curso. 

O papel da via do metabolismo do ácido araquidônico foi avaliado através do 

tratamento farmacológico com os fármacos dexametasona, indometacina, celecoxibe e NDGA 

(Figura 9).  
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Figura 9 – Papel da via do metabolismo do ácido araquidônico na evolução temporal do edema de pata 

induzido pela peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) 

Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

A: Dexametasona (2 mg/kg, i.p., 30 min antes de PBe). B: Ácido nordiidroguaiarético (NDGA) (100 mg/kg, i.p., 

1 h antes de PBe). C: Indometacina (10 mg/kg, i.p., 30 min antes de PBe). D: Celecoxibe (5 mg/kg, p.o., 1 h 

antes de PBe). 

*P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle (PBe + veículo) após ANOVA de duas vias 

seguido de teste de Bonferroni. 
  

Os eicosanoides resultantes da degradação do ácido araquidônico pelas vias da COX e 

da LOX, isto é, as prostaglandinas e os leucotrienos, respectivamente, podem agir como 

agentes pró-inflamatórios ao causarem vasodilatação local e aumentarem a permeabilidade 

sanguínea (TEIXEIRA et al., 2009). A dexametasona promoveu uma redução bastante 

significativa (P<0,05) do edema, o que sugere a participação de PLA2s endógenas envolvidas 

na liberação de ácido araquidônico e consequente liberação de mediadores inflamatórios na 

resposta edematogênica (Figura 9-A). Sendo assim, uma vez que o tratamento químico da 

peçonha com p-BPB também inibiu o efeito edematogênico de PBe, os resultados indicam 

que há a participação de ambas PLA2s, endógena do tecido inflamado e proveniente da 

peçonha, no efeito edematogênico de B. erythromelas. Uma vez que ambos indometacina 

(Figura 10-C) e celecoxibe (Figura 10-D) foram capazes de inibir significativamente o edema 

(P<0,05), pode-se sugerir uma ação indutora da peçonha sobre a COX-2 (isoforma da COX 

induzida em processos inflamatórios), levando a produção de prostaglandinas. Por outro lado, 

a participação dos mediadores derivados da rota da LOX não pôde ser confirmada, uma vez 

que o inibidor específico dessa enzima, o NDGA (Figura 10-B), não apresentou resultado 
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significativo em nenhum dos tempos analisados (P>0,05), o que sugere uma baixa 

participação dos eicosanoides derivados dessa rota, pelo menos nos momentos iniciais do 

processo inflamatório. Curiosamente, esse resultado vai de encontro com o que foi 

previamente observado em modelos de peritonite e bolsa de ar em ratos com a peçonha de B. 

erythromelas, nos quais através de tratamentos farmacológicos, verificou-se que mediadores 

derivados da via da LOX, tais como leucotrieno B4 (LTB4), possivelmente secretados por 

macrófagos, seriam responsáveis pela migração de neutrófilos induzida pela peçonha de B. 

erythromelas (FLORES; ZAPPELLINI; PRADO-FRANCESCHI, 1993). Isso pode indicar 

que a migração celular e o edema provocados por PBe são eventos ocasionados por 

mediadores diferentes da resposta inflamatória. 

O papel de aminas vasoativas foi avaliado através do tratamento farmacológico com os 

fármacos prometazina, cromoglicato e ioimbina (Figura 10). O pré-tratamento com os 

antagonistas dos receptores H1 (prometazina) (Figura 10-A) e 5-HT (ioimbina) (Figura 10-B) 

foi capaz de inibir significativamente (P<0,05) o efeito edematogênico de PBe, o que indica, 

portanto, que ambos histamina e serotonina estão envolvidos na resposta inflamatória 

induzida por essa peçonha. Além disso, uma vez que os mastócitos armazenam diversos 

mediadores que são liberados durante o processo inflamatório, incluindo histamina e 

serotonina, o papel dessas células foi investigado através do pré-tratamento com cromoglicato 

de sódio, um agente inibidor da degranulação de mastócitos. Conforme observado na Figura 

10-C, esse fármaco foi capaz de inibir significativamente (P<0,05) o edema produzido por 

PBe, o que indica que mastócitos estão envolvidos nesse processo. Em conjunto, os dados 

sugerem que a resposta parece ser, ao menos parcialmente, dependente da habilidade da 

peçonha em ativar mastócitos. Além disso, a inibição com cromoglicato pode indicar que não 

há a participação, ao menos não exclusivamente, de histamina exógena, proveniente da 

própria peçonha, o que é algo comum em peçonhas de escorpiões, por exemplo 

(NASCIMENTO et al., 2005). 
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Figura 10 – Papel de aminas vasoativas na evolução temporal do edema de pata induzido pela peçonha de 

Bothrops erythromelas (PBe) 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

A: Prometazina (15 mg/kg, i.p., 1 h antes de PBe). B: Ioimbina (5 mg/kg, s.c., 1 h antes de PBe). C: 

Cromoglicato de sódio (10 mg/kg, i.p., 1 h antes de PBe). 

*P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle (PBe + veículo) após ANOVA de duas vias 

seguido de teste de Bonferroni. 
 

Outros mediadores importantes em processos inflamatórios foram avaliados, como NO, 

substância P, PAF e bradicinina (Figura 11). O L-NAME (Figura 11-A), a partir de 2 h, foi 

capaz de reduzir parcialmente (P<0,05) o efeito edematogênico de PBe, indicando o 

envolvimento do NO no processo. A participação de substância P (Figura 11-B) e PAF 

(Figura 11-C) também pode ser sugerida, uma vez que os antagonistas dos receptores desses 

mediadores foram capazes de inibir, ainda que apenas parcialmente, a atividade 

edematogênica de PBe, durante praticamente todas as 4 h de observação (P<0,05). A 

participação de cininas, como a bradicinina, pôde ser verificada, uma vez que o captopril 

(Figura 11-D) foi capaz de aumentar significativamente o efeito edematogênico da peçonha 

(P<0,05), uma vez que ao inibir a enzima conversora de angiotensina, esse fármaco também 

diminui a degradação da bradicinina, dessa forma potencializando seu efeito. Esse resultado 

corrobora com o resultado anterior com o tratamento químico com PMSF (inibidor de 

serinoproteinases), onde é possível sugerir que a origem da bradicinina com ação pró-

inflamatória seja da ação cininogênica das SVSPs de PBe. 
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Figura 11 – Papel do óxido nítrico (NO), sustância P, fator de ativação plaquetária (PAF) e bradicinina na 

evolução temporal do edema de pata induzido pela peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

A: éster metílico de N
ω
-Nitro-L-arginina (L-NAME) (30 mg/kg, i.p., 30 min antes de PBe). B: CP-96,345 (2,5 

mg/kg, i.p., 30 min antes de PBe). C: Apafant (5 mg/kg, s.c., 1 h antes de PBe). D: Captopril (5 mg/kg, s.c., 30 

min antes de PBe). 

*P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle (PBe + veículo) após ANOVA de duas vias 

seguido de teste de Bonferroni. 
 

Portanto, em conclusão, os resultados indicam que o edema de pata induzido por PBe é 

de início precoce e multifatorial, envolvendo a participação de mediadores endógenos 

(metabólitos do ácido araquidônico, aminas vasoativas, mastócitos, NO, substância P, PAF e 

bradicinina) e da ação de toxinas enzimáticas da peçonha (principalmente SVSPs e PLA2s). 

Dessa forma, a modulação dessas vias e a inibição dessas classes de toxinas pode representar 

uma importante estratégia no tratamento de pacientes envenenados por essa serpente. 
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1. RESUMO 

 

Bothrops erythromelas é a serpente de importância médica responsável pela maioria dos 

envenenamentos no Nordeste do Brasil. Entretanto, esta espécie não está incluída na mistura 

antigênica utilizada na produção do soro antibotrópico (SAB) polivalente brasileiro. Além 

disso, já é descrito que a soroterapia antipeçonhenta, em geral, apresenta eficácia limitada 

contra os efeitos locais induzidos pelos envenenamentos, tornando a busca por alternativas 

complementares para o tratamento de acidentes ofídicos uma tarefa relevante. Jatropha 

gossypiifolia é uma planta medicinal amplamente indicada na medicina popular como 

antídoto para picadas de serpentes, cuja eficácia contra a peçonha de Bothrops jararaca (PBj) 

foi demonstrada previamente em camundongos. Neste contexto, neste estudo avaliou-se a 

eficácia do extrato aquoso (EA) desta planta e do SAB contra os efeitos locais induzidos pela 

peçonha de B. erythromelas (PBe). A inibição dos efeitos locais edematogênico e 

hemorrágico induzidos por PBe foi avaliada em camundongos em protocolos de pré-

tratamento (tratamento antes da injeção de PBe) e pós-tratamento (tratamento após o 

envenenamento). A inibição das atividades proteolítica, fosfolipase A2 (PLA2) e hialuronidase 

foi avaliada in vitro. A reatividade cruzada e a estimativa dos títulos de anticorpos de SAB 

contra PBe e PBj foram avaliados por imunodifusão radial dupla de Ouchterlony. Os 

resultados mostraram que, no protocolo de pré-tratamento, EA e SAB apresentaram efeito 

muito similares (cerca de 70% inibição da atividade edematogênica e 40% de inibição da 

atividade hemorrágica). Entranto, SAB inibiu fracamente o edema e a hemorragia no 

protocolo de pós-tratamento, enquanto, em contraste, EA foi significativamente ativo mesmo 

quando utilizado após a injeção de PBe. EA foi capaz de inibir todas as atividades enzimáticas 

de PBe testadas, enquanto que o SAB foi ativo apenas na atividade hialuronidase, o que pode 

justificar a baixa eficácia do SAB contra os efeitos locais induzidos por PBe in vivo. O teste 

de imunodifusao dupla de Ouchterlony mostrou reatividade cruzada positiva contra PBe, 

porém os títulos de anticorpos foram ligeiramente maiores contra PBj. Juntos, estes dados 

indicam que apesar da presença de reatividade cruzada imunológica, o soro antibotrópico 

polivalente brasileiro apresenta baixo potencial inibitório contra os efeitos biológicos e 

enzimáticos da peçonha de B. erythromelas, ilustrando a necessidade de novas estratégias na 

produção de soros antipeçonhentos com um potencial neutralizante mais amplo no tratamento 

de envenenamentos botrópicos ao redor do País. Em conjunto, os resultados destacam o 

potencial antiofídico de J. gossypiifolia, sugerindo seu potencial adjuvante no tratamento dos 

efeitos locais induzidos por envenenamentos botrópicos. 
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Palavras-chave: Bothrops erythromelas, “jararaca da seca”, Jatropha gossypiifolia, atividade 

antiofídica, soro antibotrópico. 
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2. ABSTRACT 

 

Inhibition of local effects induced by Bothrops erythromelas snake venom: assessment of 

the effectiveness of Brazilian polyvalent bothropic antivenom and aqueous leaf extract 

of Jatropha gossypiifolia 

 

Bothrops erythromelas is a snake of medical importance responsible for most of the 

venomous incidents in Northeastern Brazil. However, this species is not included in the pool 

of venoms that are used in the Brazilian polyvalent bothropic antivenom (BAv) production. 

Furthermore, it is well known that antivenom therapy has limited efficacy against venom-

induced local effects, making the search for complementary alternatives to treat snakebites an 

important task. Jatropha gossypiifolia is a medicinal plant widely indicated in folk medicine 

as an antidote for snakebites, whose effectiveness against Bothrops jararaca venom (BjV) has 

been previously demonstrated in mice. In this context, this study assessed the effectiveness of 

the aqueous extract (AE) of this plant and of BAv against local effects induced by B. 

erythromelas venom (BeV). Inhibition of BeV-induced edematogenic and hemorrhagic local 

effects was assayed in mice in pre-treatment (treatment prior to BeV injection) and post-

treatment (treatment post-envenomation) protocols. Inhibition of proteolytic, phospholipase 

A2 (PLA2) and hyaluronidase enzymatic activities of BeV were evaluated in vitro. BAv cross-

reactivity and estimation of antibody titers against BeV and BjV were assessed by 

Ouchterlony double diffusion test. The results show that in pre-treatment protocol AE and 

BAv presented very similar effects (about 70% of inhibition for edematogenic and 40% for 

hemorrhagic activities). However, BAv poorly inhibited edema and hemorrhage in post-

envenomation protocol, whilst, in contrast, AE was significantly active even when used after 

BeV injection. AE was able to inhibit all the tested enzymatic activities of BeV, while BAv 

was active only against hyaluronidase activity, which could justify the low effectiveness of 

BAv against BeV-induced local effects in vivo. Ouchterlony’s test showed positive cross-

reactivity against BeV, but the antibody titers were slightly higher against BjV. Together, 

these data indicate that despite the presence of immunological cross-reactivity, Brazilian 

polyvalent bothropic antivenom presented low inhibitory potential against biological and 

enzymatic effects of BeV, illustrating the need for new strategies in the production of 

antivenom with broad neutralizing potential in the treatment of Bothrops spp. envenomation 

throughout the country. Together, the results highlight the antiophidic potential of J. 
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gossypiifolia, suggesting that it can be considered a potential adjuvant in the treatment of 

bothropic envenomation local effects. 

 

Keywords: Bothrops erythromelas, Caatinga’s lancehead, Jatropha gossypiifolia, antiophidic 

activity, bothropic antibothropic antivenom. 
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3. INTRODUÇÃO 

 

O envenenamento ofídico é um grave problema de saúde pública ao redor do mundo. 

Entre 2013 e 2015, serpentes do gênero Bothrops causaram cerca de 87% dos acidentes 

ofídicos ocorridos no Brasil (BRASIL, 2016). O envenenamento botrópico é caracterizado 

pelos imediatos e intensos efeitos locais (edema, hemorragia e necrose, que podem 

ocasionalmente levar a incapacitações permanentes dos membros afetados), alterações 

cardiovasculares (especialmente sangramento sistêmico e choque hipovolêmico), 

coagulopatia e alterações renais (que podem evoluir para injúria renal aguda) (BRASIL, 2010; 

GUTIÉRREZ; ESCALANTE; RUCAVADO, 2009; GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). O 

tratamento específico para envenenamento botrópico é a administração intravenosa de soro 

antibotrópico (SAB). Este soro é produzido no Brasil através da hiperimunização de equinos 

com um pool de peçonhas das serpentes Bothrops jararaca, Bothrops jararacussu, Bothrops 

moojeni, Bothrops alternatus e Bothrops newiedi, com o objetivo de neutralizar todas as 

serpentes do gênero Bothrops distribuídas no Brasil (BRASIL, 2010). Entretanto, alguns 

estudos prévios têm trazido evidências pré-clínicas de que o soro antipeçonhento utilizado no 

Brasil pode não neutralizar completamente as atividades tóxicas induzidas por todas as 

peçonhas botrópicas, sugerindo que outras peçonhas deveriam ser incluídas no pool de 

imunização para a preparação de um soro antibotrópico universal (MUNIZ et al., 2000; 

QUEIROZ et al., 2008). Muitos fatores incluindo filogenia, sexo, região geográfica, estação, 

idade e preferência alimentar podem influenciar a composição das peçonhas, o que pode 

afetar a capacidade neutralizante dos soros antipeçonhentos (CHIPPAUX; WILLIAMS; 

WHITE, 1991). Bothrops erythromelas (AMARAL, 1923), comumente conhecida como 

“jararaca da seca”, “jararaca malha de cascavel”, “jararaca do Nordeste” ou “Caatinga 

lancehead”, é uma serpente terrestre de pequeno porte responsável pela maioria dos acidentes 

ofídicos na região Nordeste do Brasil (LIRA-DA-SILVA et al., 2009). Sendo assim, uma vez 

que B. erythromelas não está incluída no pool de peçonhas para a produção do soro 

antibotrópico polivalente brasileiro, isto põe em questão a eficácia do SAB. 

Toxinas ofídicas tais como metaloproteinases (SVMPs), fosfolipases A2 (PLA2) e 

hialuronidases são os principais responsáveis pelo dano tecidual local frequentemente 

observado no envenenamento botrópico. A ação dessas toxinas é, em geral, pobremente 

neutralizada pelos anticorpos presentes nos soros antipeçonhentos, então é bastante relatado 

que a soroterapia antipeçonhenta apresenta limitada eficácia contra os efeitos locais, tornando 

a busca por alternativas complementares para o tratamento de acidentes ofídicos uma tarefa 



104 | C a p í t u l o  I I  

 

 

relevante (GUTIÉRREZ; THEAKSTON; WARRELL, 2006). Adicionalmente à baixa 

inibição do dano tecidual local, existe certo risco de desenvolvimento de reações 

imunológicas, alto custo de produção e acesso muito difícil em algumas regiões 

(GUTIÉRREZ; LEÓN; BURNOUF, 2011; SILVA; RYAN; SILVA, 2015). Esta baixa 

eficácia quanto aos efeitos locais, bem como o tempo aumentado entre o acidente e o 

tratamento, são as principais razões para as incapacitações temporárias ou permanentes 

observadas em muitas vítimas, que podem levar a graves impactos negativos sociais, 

econômicos e de saúde, visto que a maioria das vítimas vive em áreas rurais (GUTIÉRREZ et 

al., 2013). 

O uso de plantas medicinais contra acidentes ofídicos é uma prática antiga realizada ao 

longo da história humana, sendo esse conhecimento transferido entre comunidades rurais de 

geração a geração (BUTT et al., 2015). Atualmente, estes antídotos herbais usados na 

medicina tradicional vêm ganhando muita atenção dos toxinologistas ao redor do mundo 

como uma ferramenta para o desenho de potentes inibidores contra toxinas de peçonhas 

ofídicas (SULOCHANA et al., 2015). As possíveis vantagens de uma potencial aplicação de 

plantas medicinais como agentes antiofídicos são que, em geral, eles seriam menos honerosos, 

de mais fácil acesso, como certa estabilidade a temperatura e poderiam ser capazes de 

neutralizar um amplo espectro de toxinas, incluindo aquelas relacionadas ao dano tecidual 

local (GOMES et al., 2010; SANTHOSH et al., 2013). 

Jatropha gossypiifolia é uma planta medicinal popularmente conhecida no Brasil como 

“pinhão-roxo” ou mundialmente como “bellyache-bush”, e pertence à família Euphorbiaceae. 

Esta espécie é amplamente utilizada na medicina popular para vários fins, especialmente 

como antiofídico, anti-inflamatório, anti-hemorrágico, hemostático e cicatrizante, dentre 

outros usos (FÉLIX-SILVA et al., 2014a). A eficácia do extrato aquoso desta planta contra os 

efeitos enzimáticos e biológicos da peçonha da serpente Bothrops jararaca foi previamente 

demonstrada, incluindo significativo potencial inibitório contra o dano tecidual local induzido 

por esta peçonha em camundongos (FÉLIX-SILVA et al., 2014d). 

Neste contexto, este estudo foi conduzindo visando dois objetivos principais: (a) avaliar 

o quanto o soro antibotrópico polivalente (SAB) fabricado no Brasil é efetivo contra os efeitos 

locais induzidos pela peçonha da serpente B. erythromelas (PBe) e (b) avaliar a eficácia do 

extrato aquoso das folhas de J. gossypiifolia (EA) contra esses efeitos. 

  



C a p í t u l o  I I  | 105 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Substâncias químicas e reagentes 

 

Ácido hialurônico, azocaseína, brometo de hexadeciltrimetilamônio e o-dianisidina 

foram adquiridos da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EUA). Peróxido de hidrogênio foi 

adquirido da Merck (Darmstadt, HE, Alemanha). Agarose foi adquirida da Uniscience do 

Brasil (São Paulo, SP, Brasil). Coomassie Brilliant Blue R-250 foi adquirido da Vetec 

Química Fina Ltda. (Duque de Caxias, RJ, Brasil). Tiopental sódico foi adquirido da Cristália 

(Itapira, SP, Brasil). Reagente de Drabkin (ferricianeto de potássio 120 mM, cianeto de 

potássio 150 mM e detergente não iônico 0,1% em fosfofato de potássio monobásico 200 

mM) e solução padrão de hemoglobina foram adquiridos da Bioclin (Belo Horizonte, MG, 

Brasil). Todos os outros reagentes e solventes utilizados foram de grau analítico. A água 

utilizada foi purificada por osmose reversa. Tampão fosfato-salino (PBS) foi utilizado e 

continha os seguintes constituintes: NaCl 137 mM, KCl 3 mM, KH2PO4 1,5 mM e Na2HPO4 

10 mM, pH 7,4. 

 

4.2 Peçonha ofídica 

 

Peçonhas das serpentes Bothrops erythromelas (PBe) e Bothrops jararaca (PBj) foram 

uma gentil doação de Kathleen Fernandes Grego, Instituto Butantan, SP, Brasil. As peçonhas 

foram obtidas por extração manual de espécimes adultos e então liofilizadas e mantidas a -

20ºC até o uso. Soluções de peçonha foram preparadas em PBS na hora do uso. A quantidade 

de peçonha foi expressa em conteúdo de proteína, determinado pelo método de Bradford 

utilizando albumina como padrão (BRADFORD, 1976). O uso científico das peçonhas foi 

aprovado pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) (Número do processo: 

010844/2013-9). 

 

4.3 Material vegetal 

 

4.3.1 Coleta da planta e identificação 

 

Folhas de Jatropha gossypiifolia L. (Euphorbiaceae) foram coletadas em abril de 2012 

no povoado Entrocamento, em Carnaubais, um município do Estado do Rio Grande do Norte, 
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Brasil (5,27ºS, 36,8ºO). A identificação botânica do material foi realizada por Alan de Araújo 

Roque e uma exsicata foi depositada no Herbário do Centro de Biociências da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN 12561). 

As folhas foram secas a temperatura ambiente, trituradas e armazenadas em recipientes 

hermeticamente fechados, protegidos da luz e umidade até o uso para o preparo do extrato. 

A coleta do material vegetal foi conduzida sob autorização do Sistema de Autorização e 

Informação em Biodiversidade (SISBIO) (Número do processo: 35017) e do Conselho de 

Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) (Número do processo: 010844/2013-9). 

 

4.3.2 Preparo do extrato aquoso (EA) 

 

O extrato aquoso (EA) de J. gossypiifolia foi preparado por decocção, através da 

extração das folhas secas com água purificada na proporção 1:10 (p/v) por 15 min a 100ºC. O 

método de extração foi escolhido baseado na literatura prévia que indica que esta é principal 

forma de utilização na medicina popular (decocto) e em estudos prévios de nosso grupo de 

pesquisa (FÉLIX-SILVA et al., 2014a; FÉLIX-SILVA et al., 2014c; FÉLIX-SILVA et al., 

2014d). Um rendimento de 13,57% (relativo à planta seca) foi obtido. O extrato aquoso 

obtido após filtração a vácuo foi liofilizado e dissolvido em PBS na hora do uso, em 

concentrações adequadas para os ensaios biológicos. 

 

4.4 Soro antibotrópico (SAB) 

 

O soro antibotrópico (SAB) utilizado foi produzido pelo Instituto Butantan, São Paulo, 

SP, Brazil, a partir do plasma de equinos que foram imunizados com uma mistura das 

seguintes peçonhas: Bothrops jararaca (50%), Bothrops neuwiedi (12,5%), Bothrops 

alternatus (12,5%), Bothrops moojeni (12,5%) e Bothrops jararacussu (12,5%). O lote 

utilizado foi o 135101A e, de acordo com a bula do produto, cada mililitro de SAB é capaz de 

neutralizar 5 mg da peçonha de B. jararaca (peçonha de referência) em testes de letalidade 

em camundongos.  
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4.5 Experimentos in vivo 

 

4.5.1 Animais 

 

Todos os procedimentos envolvendo animais foram realizados de acordo com as 

recomendações do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e 

das diretrizes internacionais para a investigação biomédica envolvendo animais do Conselho 

de Organizações Internacionais de Ciências Médicas (CIOMS). O protocolo experimental foi 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (número do protocolo: 004/2013). 

Camundongos albinos Swiss (cerca de 30 g, 6-8 semanas de vida), de ambos os sexos, 

fornecidos pelo biotério do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte foram utilizados. Os camundongos foram pareados por sexo e idade em 

todos os procedimentos. Os animais foram mantidos em gaiolas padrões de polipropileno (30 

× 19 × 13 cm) e mantidos em temperatura controlada (22 ± 2ºC) em um ciclo claro/escuro de 

12 h. Os camundongos foram alimentados com ração extrusada padrão de laboratório 

(Presence
®
, adquirida da Agroline, Campo Grande, MS, Brasil) e água ad libitum. Ao final 

dos experimentos, os animais foram eutanasiados por overdose de tiopental sódico (100 

mg/kg) pela via intraperitoneal (i.p.). 

 

4.5.2 Protocolos de tratamento e doses utilizadas 

 

As doses de EA e SAB foram administradas seguindo dois protocolos de tratamento: 

pré-tratamento (EA ou SAB utilizados 60 min antes da injeção da peçonha) e pós-tratamento 

(EA ou SAB administrados 1 min após a injeção da peçonha). Em ambos os protocolos, EA 

(400 mg/kg) ou SAB (100 µL/camundongo) foram administrados pela via intraperitoneal 

(i.p.). A dose de EA foi escolhida baseando-se em estudos dose-efeito (resultados não 

mostrados), dos quais a dose mais efetiva foi selecionada. A dose e a via de administração do 

SAB foi escolhida baseando-se em ensaios piloto, estudos prévios encontrados na literatura e 

a bula do produto, que indica que 1 mL de SAB neutraliza 5 mg de PBj (peçonha de 

referência), o que corresponde a uma proporção 1:0,2 PBj: SAB (p/v). Considerando as doses-

desafio utilizadas neste estudo, um excesso de SAB em relação à bula do produto foi 

utilizado, para evitar possíveis resultados falso-negativos devido baixa dosagem de SAB 

(Tabela 3). Grupos onde animais envenenados foram tratados com PBS foram utilizados 
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como controle (controle peçonha). Adicionalmente, como controle negativo, animais 

receberam apenas PBS (controle normal).  

 

Tabela 3 – Doses-desafio da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) e dosagem de soro antibotrópico 

(SAB) utilizados 

Atividade Dose-desafio PBe 

(µg) 

Dose de SAB 

(µL) 

Proporção PBe:SAB 

(p/v) 

µL SAB por mg de 

PBe 

Edematogênica 1,0 100,0 1:100 100.000 

Hemorrágica 25,0 100,0 1:4 4.000 

Proteolítica 15,0 3,75 1:0,25 250 

15,0 7,5 1:0,5 500 

15,0 15,0 1:1 1000 

PLA2 2,5 0,625 1:0,25 250 

2,5 1,25 1:0,5 500 

2,5 2,5 1:1 1000 

Hialuronidase 3,0 0,75 1:0,25 250 

3,0 1,5 1:0,5 500 

3,0 3,0 1:1 1000 

Fonte: Autoria própria. 

PLA2: fosfolipase A2. 

 

4.5.3 Atividade edematogênica 

 

A atividade edematogênica de PBe foi avaliada utilizando o modelo de edema de pata, 

conforme descrito previamente na literatura com pequenas modificações (FÉLIX-SILVA et 

al., 2014d). PBe (1 µg/ 50 µL de PBS) foi injetada subcutaneamente na pata direita posterior. 

Animais controle receberam igual volume de PBS (controle normal). A dose de PBe foi 

escolhida baseada em ensaios piloto, onde a dose selecionada causou edema de pata 

significativo sem produzir hemorragia local. A espessura individual da pata direita foi 

mensurada imediatamente antes da injeção da peçonha (valor basal) e em intervalos de tempo 

selecionados após a indução do edema (0,25; 0,5; 1; 1,5 e 2 h), utilizando um paquímetro 

digital (Digimess, São Paulo, SP, Brasil). O edema foi expresso como a diferença percentual 

entre a espessura da pata depois (nos respectivos tempos) e antes (valores basais) da injeção 

da peçonha, como média ± erro padrão da média, com n = 5 animais por grupo. 

Adicionalmente, a área sob a curva temporal após 2 h (ASC0-2 h) foi calculada utilizando a 

regra trapezoidal. 

Após 2 h da injeção de PBe, os animais foram eutanasiados e suas patas direitas 

posteriores foram coletadas para quantificação da atividade da enzima mieloperoxidase 

(MPO), como um marcador bioquímico da migração de neutrófilos para o sítio inflamatório, 

conforme descrito previamente (BRADLEY et al., 1982). Resumidamente, os tecidos das 

patas foram pesados, picotados e homogeneizados em tampão brometo de 
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hexadeciltrimetilamônio 0,5% (1 mL de tampão para cada 50 mg de tecido). Em seguida, as 

amostras foram sonicadas em banho de gelo por 30 s, submetidas a 3 ciclos de congelamento-

descongelamento e finalmente sonicadas por mais 30 segundos, para extração da enzima 

MPO. O sobrenadante obtido após a centrifugação a 10.000 g por 10 min a 4ºC foi utilizado 

para a determinação da atividade enzimática, misturando-se 20 µL de cada sobrenadante com 

200 µL de tampão fosfato de potássio 50 mM pH 6,0 contendo peróxido de hidrogênio 

0,0005% e o-dianisidina 0,167 mg/mL. A mensuração da atividade foi conduzida a 460 nm, 

utilizando uma leitora de microplacas (Epoch-Biotek, Winooski, VT, EUA), através de leitura 

cinética em intervalos de 1 min, durante 3 minutos. Uma unidade de MPO é definida como o 

equivalente ao consumo de 1 µmol de peróxido de hidrogênio, considerando que 1 µmol de 

peróxido de hidrogênio provoca uma mudança na absorbância de 1,13 × 10
-2

 por minuto 

(POSADAS et al., 2004). Amostras de cada animal foram analisadas em triplicata e a média 

dessas determinações foi utilizada para expressar o resultado como média ± erro padrão da 

média, com n = 5 animais por grupo. 

 

4.5.4 Atividade hemorrágica 

 

A atividade hemorrágica de PBe foi avaliada utilizando o modelo de hemorragia de pele 

local, conforme descrito previamente na literatura com pequenas modificações (DOMINGOS 

et al., 2015; ROODT et al., 2000). PBe (25 µg/ 100 µL de PBS) foi injetada subcutaneamente 

na região central do abdome dos camundongos. Animais controle receberam igual volume de 

PBS (controle normal). Após 3 h, os animais foram eutanasiados e a superfície interna da pele 

foi exposta. A pele hemorrágica foi removida e pesada em uma balança analítica. A 

hemorragia foi expressa como a massa do halo hemorrágico formado após a injeção 

subcutânea da peçonha, em gramas, como média ± erro padrão da média, com n = 5 animais 

por grupo.  

Em seguida, o halo hemorrágico foi fragmentado e homogeneizado em 3 mL de 

reagente de Drabkin para extração da hemoglobina. Após incubação durante 48 h a 8ºC, as 

amostras foram primeiramente centrifugadas a 392 g por 10 min, a temperatura ambiente. 

Logo após, 1 mL deste sobrenadante foi centrifugado a 16.000 g por 30 min a 4ºC. Por fim, o 

sobrenadante límpido obtido foi lido a 540 nm em uma leitora de microplacas (Epoch-Biotek, 

Winooski, VT, EUA), utilizando reagente de Drabkin como branco. A concentração de 

hemoglobina no halo hemorrágico foi determinada através de uma curva padrão usando 

hemoglobina. A hemorragia foi expressa como o conteúdo de hemoglobina extraído do halo 
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hemorrágico formado após a injeção subcutânea da peçonha, em mg/mL. Amostras de cada 

animal foram analisadas em triplicata e a média dessas determinações foi utilizada para 

expressar o resultado como média ± erro padrão da média, com n = 5 animais por grupo. 

 

4.6 Ensaios enzimáticos in vitro 

 

4.6.1 Pré-incubação com EA e SAB 

 

Para os estudos de inibição, uma quantidade fixa de PBe foi pré-incubada por 30 min a 

37ºC com diferentes quantidades de EA ou SAB. Em seguida, as misturas peçonha + soro 

antipeçonhento foram submetidas aos ensaios enzimáticos descritos a seguir. Para as 

atividades PLA2 e proteolítica, as proporções 1:25, 1:50 e 1:100 PBe: EA (p/p) foram 

utilizadas, enquanto que na atividade hialuronidase as proporções utilizadas foram 1:1, 1:2,5 e 

1:5 (p/p). Para a avaliação da atividade inibitória de SAB, em todos os ensaios enzimáticos 

realizados, as proporções 1:0,25, 1:0,5 e 1:1 foram utilizadas (Tabela 3). Assim como nos 

estudos in vivo, considerando-se as doses-desafio empregadas neste trabalho, há um excesso 

de SAB para evitar possíveis resultados falso-negativos devido à baixa dosagem de SAB, 

conforme explicado na Tabela 3. Tubos onde EA ou SAB foram substituídos por PBS 

(proporção 1:0, PBe: antipeçonhentos, p/v) foram utilizados como controle (controle 

peçonha). 

 

4.6.2 Atividade proteolítica sobre a azocaseína 

 

A atividade proteolítica de PBe foi determinada colorimetricamente utilizando 

azocaseína como substrato, conforme descrito previamente na literatura, com pequenas 

modificações (PEREAÑEZ et al., 2013). Para o ensaio, 15 µg de PBe foram pré-incubados 

por 30 min a 37ºC com diferentes concentrações de EA ou SAB em PBS, em um volume final 

de 100 μL. Em seguida, em cada tubo, 100 μL de azocaseína (10 µg/µL em tampão Tris-HCl 

50 mM pH 7,4 contendo NaCl 200 mM e CaCl2 5 mM) foram adicionados e incubados por 90 

min a 37ºC. A reação enzimática foi interrompida pela adição de 100 μL de ácido 

tricloroacético 5%. Após 30 min em repouso à temperatura ambiente, os tubos foram 

centrifugados a 15.000 g por 10 min a 22ºC. O sobrenadante (100 μL) foi removido e 

misturado com igual volume de NaOH 0,5 M em uma microplaca de 96 poços. Após 10 min a 

temperatura ambiente, as amostras foram lidas a 440 nm em leitora de microplacas (Epoch-
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BioTek, Winooski, VT, EUA). Brancos para concentração de EA ou SAB foram preparados 

da mesma forma, exceto pela adição do substrato somente após a adição do ácido 

tricloroacético. A atividade proteolítica foi calculada como a porcentagem de produtos de 

degradação da azocaseína formados, levando-se em consideração o aumento na absorbância 

em relação ao controle em que se incubou apenas substrato (ausência de peçonha, EA e/ou 

SAB). Os resultados foram expressos como porcentagem de atividade proteolítica em relação 

ao controle em que apenas PBe foi incubado (ausência de EA ou SAB, considerado 100% de 

atividade proteolítica), como média ± erro padrão da média, com n = 3. 

 

4.6.3 Atividade fosfolipase A2 (PLA2) 

 

A atividade PLA2 de PBe foi determinada turbidimetricamente em microplacas de 96 

poços utilizando uma suspensão de gema de ovo como substrato, conforme descrito 

previamente, com algumas modificações  (LIU et al., 2015; MARINETTI, 1965). 

Primeiramente, gema de ovo de galinha foi misturada com PBS na proporção 1:3 (v/v, gema 

de ovo: PBS) e centrifugada a 400 rpm por 2 min a temperatura ambiente, para a partir do 

sobrenadante obter-se a suspensão estoque de gema de ovo. Antes do ensaio, a concentração 

de substrato foi determinada como aquela que daria uma absorbância de 0,6 a 925 nm, que foi 

uma diluição de 5% da suspensão estoque de gema de ovo em tampão Tris-HCl 50 mM pH 

7,4 contendo NaCl 200 mM e CaCl2 5 mM. Para o ensaio, 100 µL dessa diluição foram 

misturados com 100 µL de uma solução contendo 2,5 µg de PBe pré-incubados por 30 min a 

37ºC com diferentes concentrações de EA ou SAB em PBS. Brancos para cada concentração 

de EA ou SAB foram preparados da mesma forma, exceto pela substituição do substrato por 

igual volume de tampão de ensaio. Após 30 min a 37ºC, a absorbância foi lida a 925 nm, 

utilizando uma leitora de microplacas (Epoch-BioTek, Winooski, VT, EUA). A atividade 

PLA2 foi calculada como a porcentagem de substrato remanescente, levando-se em 

consideração o decréscimo turbidimétrico em relação ao controle em que se incubou apenas 

substrato (ausência de peçonha, EA e/ou SAB). Os resultados foram expressos como 

porcentagem de atividade PLA2 em relação ao controle em que se incubou apenas PBe 

(ausência de AE ou SAB, considerado 100% de atividade PLA2), como média ± erro padrão 

da média, com n = 3. 
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4.6.4 Atividade hialuronidase 

 

A atividade hialuronidase de PBe foi determinada turbidimetricamente em microplacas 

de 96 poços utilizando ácido hialurônico como substrato, conforme descrito previamente, com 

algumas modificações (PAIXÃO-CAVALCANTE et al., 2015). O meio reacional consistiu 

em tampão acetato (acetato de sódio 0,2 M pH 6,0 contendo NaCl 0,15 M), 10 µg de ácido 

hialurônico (0,5 µg/µL em tampão acetato) e 3 µg de PBe pré-incubados por 30 min a 37ºC 

com diferentes concentrações de EA ou SAB em PBS, em um volume final de 100 µL. 

Brancos para concentração de EA ou SAB foram preparados da mesma forma, exceto pela 

substituição do substrato por igual volume de tampão de ensaio. Esta mistura foi incubada por 

60 min a 37ºC e a reação enzimática interrompida pela adição de 200 µL de brometo de 

hexadeciltrimetilamônio 2,5% em hidróxido de sódio 2%. Após 10 min a temperatura 

ambiente, a absorbância foi lida a 405 nm, utilizando uma leitora de microplacas (Epoch-

BioTek, Winooski, VT, EUA). A atividade hialuronidase foi calculada como a porcentagem 

de substrato remanescente, levando-se em consideração o decréscimo turbidimétrico em 

relação ao controle em que se incubou apenas substrato (ausência de peçonha, EA e/ou SAB). 

Os resultados foram expressos em porcentagem de atividade hialuronidase em relação ao 

controle em apenas PBe foi incubado (ausência de EA ou SAB, considerado 100% de 

atividade hialuronidase), como média ± erro padrão da média, com n = 3. 

 

4.7 Teste de imunodifusão dupla de Ouchterlony 

 

4.7.1 Comparação dos antígenos de PBe e PBj 

 

A reatividade cruzada de SAB foi investigada por meio do teste de imunodifusão dupla, 

conforme descrito previamente (OUCHTERLONY, 1953). A peçonha de B. jararaca (PBj), 

que é o principal antígeno presente no pool de imunização para a produção de SAB 

(compreendendo 50% da mistura antigênica), foi utilizada para comparação. Resumidamente, 

uma solução de agarose 1% foi preparada em PBS, aquecida, colocada em placas de Petri e 

mantida em repouso para solidificação, produzindo um gel de 3 mm de espessura. Utilizando 

um molde, três poços (5 mm) foram produzidos a 10 mm de distância entre si, formando um 

triângulo equilátero. No poço central, 15 µL de SAB foi aplicado, enquanto nos poços 

periféricos 15 µL de soluções de PBe e PBj (1 µg/µL, cada uma) foram utilizadas. As placas 

foram então incubadas a 37ºC em câmara úmida em overnight, para a formação dos 
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complexos antígeno-anticorpo por imunodifusão. Os resultados positivos foram considerados 

como aqueles em que havia a presença de linhas de precipitação entre SAB e cada peçonha. O 

padrão das linhas formadas foi classificado como padrão de identidade, identidade parcial ou 

não-identidade, para avaliar a similaridade entre PBe e PBj e sua possível reatividade cruzada. 

 

4.7.2 Estimativa dos títulos de anticorpos 

 

Os títulos de anticorpos contra PBe e PBj foram determinados utilizando diluições 

seriadas de SAB e um teste de imunodifusão radial dupla como descrito previamente, com 

pequenas adaptações (LANARI et al., 2014). Géis de agarose foram preparados como descrito 

acima. Utilizando outro molde, 6 poços (5 mm) foram produzidos a 10 mm de distância entre 

si, formando um hexágono regular. Em um sétimo poço, localizado no centro do hexágono, 

15 µL de PBe ou PBj (1 µg/µL) foram aplicados, enquanto nos 6 poços periféricos 15 µL de 

diluições seriadas de SAB (1/1 a 1/32) foram aplicados. As placas foram então incubadas a 

37ºC em câmara úmida, em overnight. Para aumentar a sensibilidade da técnica, após o 

desenvolvimento das linhas de precipitação, os géis foram removidos das placas de Petri para 

serem lavados 3 vezes por 15 min com NaCl 0,1 M e em seguida serem secos a 37ºC por 60 

min e corados com Coomassie Brilliant Blue R-250 0,3% (em solução de metanol 40% e 

ácido acético 10%) por 5 min. Após lavagem em solução descolorante (metanol 35% e ácido 

acético 10%), os géis foram secos ao ar e fotodocumentados. Os títulos de anticorpos contra 

PBe e PBj foram definidos como o recíproco da maior diluição de soro antipeçonhento que 

apresentou linha de precipitação. 

 

4.8 Análise dos dados 

 

Todos os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM). 

Análise de variância (ANOVA) de uma via seguido de teste de Tukey ou ANOVA de duas 

vias seguido de teste de Bonferroni foram realizados utilizando o GraphPad Prism versão 5.00 

(San Diego, CA, EUA). Valores de P menores que 0,05 foram considerados significativos. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Inibição da atividade edematogênica de EA e SAB 

 

A atividade edematogênica de PBe foi quase completamente inibida (cerca de 90% de 

inibição) por EA 2 h após a injeção da peçonha nas patas dos camundongos (P<0,001), 

quando o extrato foi administrado antes da injeção da peçonha (Figura 12 e Tabela 4). Este 

resultado foi bastante semelhante ao do SAB, quando administrado antes de PBe. Entretanto, 

no protocolo de pós-tratamento apenas EA foi efetivo, inibindo cerca de 67% do edema de 

PBe em 2 h (P<0,001), enquanto que SAB não atingiu significância estatística após 2 h de 

observação do edema (P>0,05). Como observado na Figura 12 e na Tabela 4, no protocolo de 

pré-tratamento, EA atingiu percentual inibitório significativo (66,3%) já em 15 min 

(P<0,001), enquanto que no pós-tratamento, conforme esperado devido razões 

farmacocinéticas, um menor percentual de inibição foi observado (42,8%), embora também 

estatisticamente significativo (P<0,001). Como também mostrado na Figura 12 e na Tabela 4, 

pode ser observado que SAB apresentou um percentual de inibição (40,2%) significativo 

(P<0,01) em 15 min, quando administrado antes da peçonha. Entretanto, quando o protocolo 

de pós-tratamento foi utilizado, nenhuma atividade inibitória foi observada; somente no final 

do período de observação (cerca de 1,5 – 2 h após envenenamento) pôde ser observado um 

pequeno percentual de inibição, porém sem significância estatística (P>0,05). 

Considerando o efeito edematogênico total, calculado através das áreas sob as curvas 

após 2 h (ASC0-2 h) (Figura 12-B), pode ser observado que enquanto no protocolo de pré-

tratamento ambos EA e SAB foram ativos, quando o tratamento foi administrado após o 

envenenamento, apenas EA foi ativo (P<0,001). 
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Figura 12 – Inibição da atividade edematogênica da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) pelo extrato 

aquoso (EA) de Jatropha gossypiifolia e o soro antibotrópico (SAB) 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Dados apresentados como média ± EPM (n = 5/ grupo)  
A: Curva de evolução temporal do edema. **P<0,01 e ***P<0,001, quando comparado ao controle PBe após 

ANOVA de duas vias seguido de teste de Bonferroni. B: Área sob a curva após 2 h (ASC0-2 h). ***P<0,001, 

quando comparado ao controle PBe após ANOVA de uma via seguido de teste de Tukey.  

 

Tabela 4 – Porcentagens de inibição do extrato aquoso (EA) de Jatropha gossypiifolia e do soro 

antibotrópico (SAB) contra o edema de pata induzido pela peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) em 

cada tempo analisado 

Tratamento Protocolo 
Tempo (h) 

0,25 0,5 1 1,5 2 

EA 

Pré-

tratamento 
66,3 ± 4,7*** 71,3 ± 5,9*** 62,1 ± 7,5*** 79,3 ± 4,8*** 90,8 ± 5,6*** 

Pós-

tratamento 
42,8 ± 9,6*** 52,7 ± 4,5*** 35,8 ± 9,0*** 57,9 ± 5,3*** 67,0 ± 7,6*** 

SAB 

Pré-

tratamento 
40,2 ± 9,4** 82,4 ± 5,5*** 63,9 ± 3,2*** 82,7 ± 2,5*** 83,7 ± 4,2*** 

Pós-

tratamento 
4, 8 ± 9,3 12,4 ± 12,1 17,9 ± 13,3 23,0 ± 9,7 22,4 ± 6,0 

Fonte: Resultados experimentais. 

Dados apresentados como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

Porcentagem de inibição calculada para cada tempo como a seguir: [1 – (%Edemateste – %EdemaControle PBS) ÷ 

(%EdemaControle – %EdemaControle PBS)] × 100. 

**P<0,01 e ***P<0,001, quando comparado ao controle PBe após ANOVA de duas vias seguido de teste de 

Bonferroni 

 

Um comportamento semelhante foi observado em relação à MPO extraída das patas dos 

camundongos, isto é, ambos EA (P<0,001) e SAB (P<0,01) foram ativos no protocolo de pré-

tratamento, inibindo cerca de 70 e 42%, respectivamente (Tabela 5); porém somente EA 
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apresentou atividade anti-inflamatória estatisticamente significativa quando administrado após 

o envenenamento (P<0,001, cerca de 63% de inibição) (Figura 13).  

 

Tabela 5 – Resumo dos percentuais de inibição do extrato aquoso (EA) de Jatropha gossypiifolia e do soro 

antibotrópico (SAB) contra os efeitos locais edematogênico e hemorrágico induzidos pela peçonha de 

Bothrops erythromelas (PBe) in vivo 

Tratamento Protocolo 
Atividade edematogênica Atividade hemorrágica 

ASC0-2 h MPO Massa do halo Hemoglobina 

EA 
Pré-tratamento 72,9 ± 3,2*** 69,2 ± 12,5*** 40,8 ± 5,1** 30,8 ± 5,5* 

Pós-tratamento 50,2 ± 6,2*** 63,0 ± 8,6*** 42,7 ± 10,1*** 41,9 ± 11,2** 

SAB 
Pré-tratamento 73,0 ± 2,1*** 41,6 ± 1.6** 48,1 ± 4,4*** 52,3 ± 8,3*** 

Pós-tratamento 17,4 ± 8,9 30,4 ± 6,9 26,2 ± 8,0 24,9 ± 2,6 

Fonte: Resultados experimentais. 

Dados apresentados como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

ASC0-2 h: área sob a curva após 2 h. MPO: mieloperoxidase. 

Porcentagem de inibição calculada como a seguir: [1 – (AtividadeTeste – AtividadeControle PBS) ÷ AtividadeControle – 

%AtividadeControle PBS)] × 100. 

*P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001, quando comparado ao controle PBe após ANOVA de uma via seguido de 

teste de Tukey.  

 

Figura 13 – Efeito do extrato aquoso (EA) de Jatropha gossypiifolia e do soro antibotrópico (SAB) na 

atividade mieloperoxidase (MPO) nas patas de camundongos injetadas com a peçonha de Bothrops 

erythromelas (PBe) 

 

Fonte: Resultados experimentais. 

Dados apresentados como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

***P<0,001, quando comparado ao controle PBe após ANOVA de uma via seguido de teste de Tukey.  

 

5.2 Inibição da atividade hemorrágica local por EA e SAB 

 

A atividade hemorrágica de PBe foi parcialmente inibida por EA e SAB (apresentado na 

Figura 14 e na Tabela 5). Em geral, EA, em ambos os protocolos de tratamento, apresentou 

resultados semelhantes aos de SAB quando usado antes do envenenamento. Como observado 

na atividade edematogênica, SAB quando administrado após a injeção de PBe não produziu 

um efeito inibitório estatisticamente significativo (P>0,05). 
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Figura 14 – Inibição da atividade hemorrágica da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) pelo extrato 

aquoso (EA) de Jatropha gossypiifolia e o soro antibotrópico (SAB) 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Dados apresentados como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

A: Massa dos halos hemorrágicos formados após injeção subcutânea de PBe na pele dos camundongos após 3 h. 

B: Conteúdo de hemoglobina nos halos hemorrágicos obtidos em A. 

*P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001, quando comparado ao controle PBe após ANOVA de uma via seguido de 

teste de Tukey. 

 

Dois parâmetros foram utilizados para avaliar a hemorragia induzida por PBe: a massa 

do halo hemorrágico e o conteúdo de hemoglobina desses halos. Em relação à massa do halo 

hemorrágico (Figura 14-A), EA em ambos os protocolos apresentou percentuais de inibição 

semelhantes (cerca de 41%), com diferentes níveis de significância estatística (P<0,01 e 

P<0,001 para os protocolos de pré e pós-tratamento, respectivamente). SAB, no protocolo de 

pré-tratamento, inibiu quase 50% da massa do halo hemorrágico, sendo assim um pouco mais 

ativo que EA, embora esta diferença não tenha sido estatisticamente significativa (P>0,05). 

Entretanto, no protocolo de pós-tratamento, SAB inibiu apenas cerca de 26% da massa do 

halo hemorrágico, e não atingiu significância estatística (P>0,05). 

Ao avaliar-se o conteúdo de hemoglobina extraída dos halos hemorrágicos (Figura 14-

B), resultados semelhantes foram observados (Tabela 5). EA foi ativo em ambos os 

protocolos de tratamento, entretanto, de forma interessante, EA foi um pouco mais ativo 

quando administrado após o envenenamento (P<0,01, 41,9% de inibição), do que quando 

utilizado antes da aplicação da peçonha (P<0,05, 30,8% de inibição); entretanto, esta 

diferença entre os protocolos de tratamento não foi estatisticamente significativa (P>0,05). Da 
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mesma forma que na avaliação da massa do halo hemorrágico, SAB no protocolo de pré-

tratamento diminuiu o conteúdo de hemoglobina em 52,3% (P<0,001), porém não atingiu 

significância estatística no protocolo de pós-tratamento (P>0,05), embora tenha produzido um 

percentual inibitório de quase 25% do conteúdo de hemoglobina (Tabela 5). 

 

5.3 Inibição das atividades enzimáticas por EA e SAB 

 

EA foi capaz de inibir significativamente as atividades proteolítica (Figura 15-A), PLA2 

(Figura 15-B) e hialuronidase (Figura 15-C) de PBe. Para as atividades PLA2 e hialuronidase, 

o percentual de inibição alcançou 100%. A atividade proteolítica não foi totalmente inibida, 

mas atingiu 83% de inibição. 

 

Figura 15 – Inibição das atividades enzimáticas da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) pelo extrato 

aquoso (EA) de Jatropha gossypiifolia 

 

Fonte: Resultados experimentais. 

Dados apresentados como média ± EPM (n = 3). 
A: Atividade proteolítica. B: Atividade fosfolipase A2 (PLA2). C: Atividade hialuronidase.  

 

SAB, por outro lado, foi capaz de inibir completamente apenas a atividade hialuronidase 

de PBe (Figura 16-C), enquanto a atividade PLA2 foi inibida apenas parcialmente (no máximo 

cerca de 16% de inibição) (Figura 16-B), mesmo utilizando proporções PBe: SAB muito 

maiores que o necessário, de acordo com o indicado na bula do SAB (Tabela 3). 
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Figura 16 – Inibição das atividades enzimáticas da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) pelo soro 

antibotrópico (SAB) 

 

Fonte: Resultados experimentais. 

Dados apresentados como média ± EPM (n = 3). 
A: Atividade proteolítica. B: Atividade fosfolipase A2 (PLA2). C: Atividade hialuronidase.  
  

5.4 Reatividade cruzada de SAB e títulos de anticorpos contra PBe e PBj 

 

A reatividade cruzada entre SAB e PBe e PBj foi mensurada por imunodifusão em gel 

de agarose, no qual linhas de precipitação foram observadas contra ambas as peçonhas 

botrópicas. Um padrão de identidade completa foi observada para PBe e PBj, o que indica a 

presença de determinantes antigênicos em comum entre essas peçonhas. Ao determinar o 

título de anticropos de SAB contra cada peçonha, a diluição máxima de soro antipeçonhento 

na qual linhas de imunoprecipitação foram observadas foi 1:16 para PBe e 1:32 para PBj, 

sugerindo, portanto, um título de anticorpos ligeiramente maior contra PBj. Adicionalmente, 

algumas linhas de precipitação minoritárias entre praticamente todas as diluições de SAB 

contra PBj foram observadas, enquanto contra PBe estas linhas foram observadas apenas em 

pequenas diluições do soro. 
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6. DISCUSSÃO 

 

A peçonha da serpente B. erythromelas (PBe) não está incluída na mistura antigênica 

para a produção do soro antibotrópico (SAB) distribuído no Brasil, o que põe em questão a 

eficácia do soro antipeçonhento nacional contra esta espécie peçonhenta de grande incidência 

na região Nordeste do Brasil. Neste contexto, e levando em consideração estudos prévios em 

camundongos demonstrando a potencialidade do extrato aquoso das folhas de J. gossypiifolia 

como um agente antiofídico (FÉLIX-SILVA et al., 2014d), este trabalho objetivou avaliar o 

potencial inibitório do extrato aquoso (EA) desta espécie vegetal contra os efeitos locais 

induzidos por PBe, bem como avaliar o quanto o soro antibotrópico poliespecífico fabricado 

no Brasil é efetivo contra estes efeitos. 

No presente trabalho, dois protocolos de tratamento foram empregados nos 

experimentos in vivo. O protocolo de pré-tratamento (tratamento antes da injeção da peçonha) 

é relevante uma vez que garante que exista compostos biodisponíveis na circulação no 

momento do envenenamento, assim evitando a obtenção de resultados falso-negativos devido 

ao desenvolvimento extremamente rápido dos efeitos locais induzidos pelo envenenamento 

ofídico. Por outro lado, o protocolo de pós-tratamento (tratamento após envenenamento) 

objetivou simular o uso clínico de produtos como antídotos para envenenamentos ofídicos, 

uma vez que simula mais fielmente o uso prático real de produtos antipeçonhentos e mostra a 

eficácia dos compostos quando o envenenamento está já mais ou menos estabelecido (já que 

até os produtos serem absorvidos, a peçonha já começou a produzir seus efeitos tóxicos). 

Um resumo dos percentuais de inibição de EA e SAB contra os efeitos locais 

produzidos por PBe nesses protocolos de tratamento estão apresentados na Tabela 5. In vivo, 

EA foi significativamente ativo em ambos os protocolos, enquanto SAB foi ativo apenas no 

protocolo de pré-tratamento. Estes resultados corroboraram com os ensaios enzimáticos in 

vitro, nos quais SAB foi pouco ativo contra as atividades proteolítica e PLA2, sendo ativo 

apenas contra a atividade hialuronidase de PBe (Figura 16), enquanto EA foi capaz de inibir 

todas as atividades enzimáticas testadas, alcançando 100% de inibição na maioria dos casos 

(Figura 15). 

O envenenamento botrópico é caracterizado pelo rápido desenvolvimento de um 

processo inflamatório no sítio da injeção da peçonha. A patofisiologia da formação do edema 

é multifatorial, envolvendo a ação direta de componentes da peçonha na microvasculatura, 

aumentando a permeabilidade dos capilares e vênulas, e o efeito de mediadores endógenos 

liberados por componentes da peçonha, tais como histamina, prostaglandinas, cininas e 
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produtos ativados do sistema complemento (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989; GUTIÉRREZ 

et al., 2009). Esta resposta frequentemente ocasiona edema grave, isquemia e compressão 

neural, que podem resultar em uma síndrome compartimental que pode levar a perdas 

permanentes de tecidos ou amputação do local afetado devido necrose (TEIXEIRA et al., 

2009). 

Em geral, foi observado que EA e SAB apresentaram maior efeito inibitório quando 

utilizados antes da peçonha do que quando administrados depois. Isto pode ser esperado, uma 

vez que no protocolo de pré-tratamento ambos EA e SAB tiveram mais tempo para serem 

absorvidos na circulação e em seguida serem distribuídos. No protocolo de pós-tratamento, 

por outro lado, apenas EA foi significativamente ativo. Uma possível justificativa para esta 

baixa atividade de SAB é o fato de que o soro antipeçonhento neutraliza toxinas, mas não 

pode neutralizar a ação de mediadores inflamatórios liberados subsequentemente. De fato, um 

estudo anterior mostrou que os efeitos locais induzidos por algumas espécies de Bothrops são 

pobremente neutralizados por soros antipeçonhentos comercais quando eles são administrados 

por via intravenosa logo após o envenenamento (PICOLO et al., 2002). Outro estudo, 

avaliando a eficácia do soro antibotrópico nos efeitos microcirculatórios induzidos pela 

peçonha de B. jararaca, mostrou que a soroterapia apresenta baixa eficácia contra esses 

efeitos devido à interação prejudicada e retardada da peçonha com o soro antipeçonhento no 

local da lesão, devido aos eventos locais causados pela peçonha (BATTELLINO et al., 2003). 

Adicionalmente, é importante enfatizar que experimentos adicionais administrando SAB pela 

via intravenosa (no lugar da via intraperitoneal) apresentaram resultados similares, excluindo 

portanto a influência da via de administração na baixa eficácia de SAB contra PBe (dados não 

apresentados). 

Baseando-se na ação inibitória de EA contra a atividade PLA2 de PBe (Figura 15), uma 

ação via inibição desta classe de toxinas pode ser destacada, uma vez que estudos anteriores 

mostraram uma significativa correlação positiva entre a atividade edematogênica de algumas 

peçonhas botrópicas com sua atividade PLA2 in vitro (SOUZA et al., 2015). Outra 

possibilidade pode ser uma ação inibitória frente SVMPs, uma vez que o extrato também 

apresentou efeito anti-hemorrágico (Figura 14) e inibiu a atividade proteolítica de PBe (Figura 

15). SVMPs desempenham um importante papel na proeminente resposta inflamatória local, 

uma vez que induzem edema, ativam metaloproteinases de matriz (MMPs) e são capazes de 

liberar fator de necrose tumoral α (TNF-α) de seus precussores ligados a membranas 

(GUTIÉRREZ; RUCAVADO, 2000). Adicionalmente, o papel da inibição da atividade 

hialuronidase no efeito antiedematogênico de EA deve ser apontado. Hialuronidases, 
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popularmente conhecidas como “fatores de espalhamento”, geralmente agem sobre o ácido 

hialurônico da matriz extracelular (MEC) de tecidos conectivos frouxos, enfraquecendo sua 

integridade estrutural pela degradação do ácido hialurônico e facilitação da difusão de toxinas 

(KEMPARAJU; GIRISH, 2006). Os produtos de degradação do ácido hialurônico são 

descritos como padrões moleculares associados a danos (DAMPs) e são imunoestimulatórios 

e pró-inflamatórios por natureza, ativando uma série de vias inflamatórias e aumentando a 

expressão de citocinas pró-inflamatórias tais como TNF-α, interleucina 1β (IL-1β) e 

interleucina 6 (IL-6), agravando a inflamação (SUNITHA et al., 2015). SAB, no presente 

trabalho, também inibiu completamente a atividade hialuronidase de PBe, mas esta inibição 

foi insuficiente para inibir completamente o efeito edematogênico local desta peçonha, uma 

vez que esse efeito envolve a participação de várias toxinas além das hialuronidases, 

conforme discutido acima. 

Além de sua ação sobre toxinas ofídicas, o efeito edematogênico de EA pode ser 

atribuído a ação indireta do extrato sobre mediadores inflamatórios endógenos liberados pelas 

toxinas da peçonha. De fato, alguns estudos tem mostrado que fármacos anti-inflamatórios 

e/ou antioxidantes podem inibir a resposta inflamatória contra peçonhas botrópicas (ARAÚJO 

et al., 2007; SUNITHA et al., 2015). Estudos prévios com EA têm mostrado significativa 

atividade anti-inflamatória e antioxidante desta planta (FÉLIX-SILVA et al., 2014b; FÉLIX-

SILVA et al., 2014c). Neste contexto, o uso de plantas antiofídicas como adjuvantes na 

terapia antipeçonhenta é interessante devido sua potencial habilidade de neutralizar um amplo 

espectro de toxinas e inibir eficientemente o dano tecidual local devido a uma ação indireta 

contra mediadores inflamatórios endógenos. 

Hemorragia é um dos efeitos mais característicos induzidos por peçonhas botrópicas. A 

hemorragia local é associada à ação de SVMPs hemorrágicas, também conhecidas como 

hemorraginas, que causam proteólise de componentes da lâmina basal de microvasos, com 

perda da integridade das paredes vasculares, levando ao extravasamento de sangue para a pele 

(GUTIÉRREZ et al., 2016; GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). Como observado na Figura 14, 

EA apresentou resultados muito semelhantes em ambos os protocolos de tratamento. SAB, 

assim como ocorreu no modelo de edema de pata, foi ativo apenas quando utilizado antes da 

peçonha. Esta ação inibitória de EA pode ser explicada por seu significativo potencial 

inibitório contra a atividade proteolítica de PBe, o que sugere uma ação inibitória frente 

SVMPs (Figura 15). SAB, por outro lado, não foi capaz de inibir in vitro a atividade 

proteolítica de PBe sobre a azocaseína, o que pode justificar a baixa eficácia deste soro 

antipeçonhento contra a atividade hemorrágica de PBe. Entretanto, considerando-se a 
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conhecida reatividade cruzada de proteinases de peçonhas de serpentes viperídeas, esta 

ausência de neutralização foi surpreendente. Por isso, experimentos adicionais utilizando um 

substrato diferente (fibrinogênio) foi realizado e visualizado por eletroforese em gel de 

poliacrilamida com dodecilsulfato de sódio (SDS-PAGE), de acordo com descrito 

previamente (FÉLIX-SILVA et al., 2014d). Nestes experimentos, foi observado certo grau de 

neutralização da atividade proteolítica somente em altas concentrações de SAB, o que indica 

que SAB é capaz de neutralizar, pelo menos parcialmente, algumas proteinases de PBe (dados 

não apresentados). 

A baixa potência em geral de SAB contra PBe observada neste trabalho pode ser 

relacionada com o fato de que PBe não está incluida na mistura antigênica para a produção 

deste soro antipeçonhento no Brasil. A despeito da ampla reatividade cruzada dos epítopos 

que são compartilhadas entre as toxinas de peçonhas ofídicas, a existência de componentes 

particulares em cada peçonha pode resultar em um soro com uma baixa cobertura de 

neutralização. Sendo assim, para avaliar o quanto SAB pode reconhecer PBe 

imunologicamente, o teste de imunodifusão de Ouchterlony foi empregado. 

De acordo com os nossos experimentos, linhas de precipitação foram observadas contra 

ambos PBe e PBj, indicando assim reconhecimento imunológico de ambas peçonhas. 

Adicionalmente, um título de anticorpos ligeiramente maior contra PBj pode ser sugerido, 

uma vez que linhas de precipitação foram observadas em uma diluição ligeiramente maior de 

soro antipeçonhento quando comparado a PBe. Considerando-se a baixa eficácia de SAB 

contra PBe, este resultado pode indicar a presença de componentes altamente imunogênicos 

em PBe, que são toxicologicamente não-relevantes para a ação tóxica da peçonha, o que 

justificaria a presença de reconhecimento imunológico com baixo potencial neutralizante. De 

forma interessante, Muniz et al. (2000), enquanto analisava a eficácia do SAB contra algumas 

espécies de Bothrops da Amazônia, observaram que a reatividade imunológica contra PBj foi 

maior do que contra outras peçonhas botrópicas e que este soro antipeçonhento, em geral, 

falhou em inibir as atividades letal, hemorrágica e PLA2 de peçonhas botrópicas da floresta 

amazônica (MUNIZ et al., 2000). 

Utilizando diferentes protocolos experimentais, alguns outros trabalhos também 

demonstraram a baixa eficácia de SAB contra PBe. Bezerra (2000) mostrou que SAB foi 

menos ativo que um soro anti-PBe monoespecífico contra várias atividades enzimáticas e 

biológicas de PBe, e apresentou baixa capacidade de formar imunocomplexos, indicando a 

baixa reatividade cruzada entre B. erythromelas e as outras espécies de Bothrops utilizadas na 

produção do SAB. Em outro trabalho, foi observado que SAB foi menos ativo contra PBe 
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quando comparado a PBj (CASTRO JUNIOR, 2008). Queiroz et al. (2008) mostraram por 

ensaio de imunoadsorção enzimática (ELISA) que SAB apresentou títulos de anticorpos 

contra PBe apenas intermediários, quando comparado às peçonhas utilizadas para a produção 

do SAB e, interessantemente, observaram que SAB foi capaz de neutralizar 

significativamente apenas a atividade hialuronidase de PBe (cerca de 65% de inibição), 

enquanto as atividades proteolítica e PLA2 não. 

Em relação a planta J. gossypiifolia, em estudos prévios conduzidos por nosso grupo de 

pesquisa, análises cromatográficas de EA mostraram a presença de alcalóides, terpenos, 

esteroides, compostos fenólicos, flavonoides, taninos, aminas e açúcares (FÉLIX-SILVA et 

al., 2014c). Destes, os flavonoides podem ser destacados, uma vez que eles são os compostos 

majoritários no extrato aquoso desta planta (FÉLIX-SILVA et al., 2014c). Estudos estão 

sendo conduzidos no nosso laboratório visando isolar e avaliar a bioatividade destes 

fitoconstituintes. No que se refere a segurança, estudos prévios de nosso grupo mostraram que 

EA não apresentou nem atividade hemolítica nem citotóxica contra células de rim 

embrionário humano 293 (HEK-293), sugerindo a baixa toxicidade do extrato desta planta 

(FÉLIX-SILVA et al., 2014c). 

Em conclusão, os dados apresentados neste trabalhos indicam que apesar da presença de 

certo grau de reatividade cruzada imunológica, o soro antibotrópico polivalente brasileiro 

apresentou baixo potencial inibitório contra efeitos biológicos e enzimáticos induzidos pela 

peçonha da serpente B. erythromelas, ilustrando a necessidade de novas estratégias na 

produção de soros antipeçonhentos com um amplo potencial neutralizante no tratamento do 

envenenamento botrópico ao redor do País. Juntos, os resultados destacam o potencial 

antiofídico do extrato aquoso de J. gossypiifolia, sugerindo que esta espécie pode ser 

considerada um potencial futuro adjuvante no tratamento dos efeitos locais provenientes do 

envenenamento botrópico. 
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1. RESUMO 

 

Relevância etnofarmacológica: Espécies do gênero Jatropha (Euphorbiaceae) são 

amplamente utilizadas na medicina tradicional para tratar diferentes patologias na África, 

Ásia e América Latina. Na medicina popular da região Nordeste do Brasil, várias espécies 

desse gênero, tais como Jatropha gossypiifolia L. e Jatropha mollissima (Pohl) Baill., são 

utilizadas indistintivamente para tratar acidentes ofídicos.  

Objetivo do estudo: Comparar duas das espécies de Jatropha brasileiras mais utilizadas 

popularmente para tratar picadas de serpentes (J. gossypiifolia e J. mollissima), em relação à 

sua habilidade de inibir o efeito edematogênico local da peçonha da serpente Bothrops 

erythromelas em camundongos, sua atividade antibacteriana in vitro e seu perfil fitoquímico. 

Materiais e métodos: Os extratos aquosos das folhas de J. gossypiifolia (EAJg) e J. 

mollissima (EAJm) foram preparados por decocção. EAJg e EAJm foram comparados 

quimicamente, por cromatografia em camada delgada (CCD) e cromatografia líquida de alta 

eficiência com detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD). Eles também foram comparados 

farmacologicamente, utilizando o modelo murino de edema de pata induzido pela peçonha de 

B. erythromelas (PBe), e in vitro através dos ensaios antimicrobianos de microdiluição em 

caldo e diluição em ágar. 

Resultados: Flavonoides foram detectados como os compostos majoritários em ambos 

os extratos. Entretanto, EAJg e EAJm apresentaram perfis químicos por CLAE-DAD 

quantitativamente distintos. EAJg apresentou menos picos de flavonoides que EAJm, 

entretanto, quando a intensidade does picos foi analisada, estes compostos apresentaram-se 

em maior concentração em EAJg, mesmo utilizando igual concentração de ambos os extratos. 

Diferenças também foram observadas nas atividades biológicas dos dois extratos. Enquanto 

nenhuma diferença foi observada quando os extratos foram administrados por via oral 

(P>0,05), pela via intraperitoneal EAJg apresentou atividade antiedematogênica 

significativamente maior (P<0,001) que EAJm. Nos ensaios antimicrobianos, apenas EAJg 

apresentou atividade antibacteriana significativa contra Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus aureus e Bacillus cereus. 

Conclusões: Embora utilizados indistintamente pela medicina tradicional, nossos 

resultados sugerem que EAJg é mais ativo que EAJm em relação à sua atividade 

antiedematogênica e antimicrobiana. Diferenças significativas foram observadas nos seus 

perfis fitoquímicos, especialmente um maior conteúdo de flavonoides C-glicosilados na 

espécie mais ativa, que pode justificar os diferentes efeitos biológicos observados. Estes 
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achados fortalecem a potencialidade da espécie J. gossypiifolia para uso como tratamento 

complementar dos efeitos locais induzidos por peçonhas botrópicas e podem ser úteis para a 

distinção das espécies e controle de qualidade de futuros produtos fitoterápicos baseados em 

plantas do gênero do Jatropha. 

 

Palavras-chave: Euphorbiaceae, Jatropha gossypiifolia, Jatropha mollissima, Bothrops 

erythromelas, atividade antiofídica, atividade antibacteriana, medicina popular do Nordeste 

Brasileiro, flavonoides. 
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2. ABSTRACT 

 

Comparison of two Jatropha species (Euphorbiaceae) used popularly to treat snakebites 

in Northeastern Brazil: chemical profile, inhibitory activity against Bothrops 

erythromelas venom and antibacterial activity 

 

Ethnopharmacological relevance: Jatropha species (Euphorbiaceae) are largely used in 

traditional medicine to treat different pathologies in Africa, Asia and Latin America. In 

Northeastern Brazilian folk medicine, several Jatropha species, such as Jatropha 

gossypiifolia L. and Jatropha mollissima (Pohl) Baill., are indistinctly used to treat 

snakebites. 

Aim of the study: To compare two of the Brazilian most used Jatropha species for 

snakebites (J. gossypiifolia and J. mollissima), in relation to their ability to inhibit local 

edematogenic activity of Bothrops erythromelas snake venom in mice, their in vitro 

antibacterial activity and phytochemical profile. 

Material and methods: Aqueous leaf extracts of J. gossypiifolia (AEJg) and J. 

mollissima (AEJm) were prepared by decoction. AEJg and AEJm were compared chemically, 

by thin layer chromatography (TLC) and high-performance liquid chromatography with diode 

array detection (HPLC-DAD) analysis. They were also pharmacologically compared, using 

the mouse model of paw edema induced by Bothrops erythromelas snake venom (BeV), and 

in vitro by broth microdilution and agar dilution antimicrobial tests. 

Results: Flavonoids were detected as the major compounds in both extracts. However, 

AEJg and AEJm showed quantitatively different chemical profiles by HPLC-DAD. AEJg 

presented fewer peaks of flavonoids than AEJm, however, when the intensity of peaks were 

analyzed, these compounds were at high concentration in AEJg, even using the same 

concentration of both extracts. Differences were also observed in the biological activity of the 

two extracts. While no difference was observed when the extracts were administered by oral 

route (P>0.05), by the intraperitoneal route AEJg presented anti-edematogenic activity 

significantly (P<0.001) higher than AEJm. In antimicrobial assays, only AEJg presented 

antibacterial activity against Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus and Bacillus 

cereus. 

Conclusions: Although used indistinctly by folk medicine, our results suggested that 

AEJg is more active than AEJm in relation to its antiedematogenic and antibacterial activities. 

Significant differences were observed in their phytochemical profiles, especially a higher 
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content of C-glycosylated flavonoids in the most active species, which could justify the 

different biological effects observed. These findings strengthen the potentiality of J. 

gossypiifolia species for use as complementary treatment for local effects induced by 

Bothrops venoms and could be helpful for distinction of the species and control quality 

assessment of future herbal medicines based on Jatropha plants. 

 

Keywords: Euphorbiaceae, Jatropha gossypiifolia, Jatropha mollissima, Bothrops 

erythromelas, antiophidic activity, antibacterial activity, Northeastern Brazil folk medicine, 

flavonoides. 
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3. INTRODUÇÃO 

 

A família Euphorbiaceae é considerada uma das maiores famílias de Angiospermas, 

abrangendo cerca de 7.800 espécies distribuídas em aproximadamente 300 gêneros e 5 

subfamílias ao redor do mundo. Dentre os principais gêneros pertencentes a esta família, tem-

se o gênero Jatropha L., que pertence à subfamília Crotonoideae, tribo Jatropheae e é 

composto por cerca de 200 espécies, amplamente distribuídas em regiões tropicais e 

subtropicais da África e das Américas (FÉLIX-SILVA et al., 2014a; WEBSTER, 1994). 

Na medicina tradicional, espécies do gênero Jatropha são frequentemente utilizadas 

para curar diferentes condições clínicas na África, Ásia e América Latina (SABANDAR et 

al., 2013; SHARMA; SINGH, 2012). De fato, o nome “Jatropha” é derivado das palavras 

gregas “jatros”, que significa “doutor”, e “trophe”, que significa “comida”, o que pode ser 

associado ao seu uso popular medicinal  (SABANDAR et al., 2013). Várias espécies desse 

gênero têm sido estudadas em relação aos seus usos medicinais, constituintes químicos e 

atividades biológicas, tais como Jatropha gossypiifolia, Jatropha mollissima, Jatropha 

curcas, Jatropha elliptica, dentre outras (FÉLIX-SILVA et al., 2014a; GOMES et al., 2016; 

SABANDAR et al., 2013; SHARMA; SINGH, 2012). 

No Brasil, principalmente na região Nordeste, diversas plantas do gênero Jatropha são 

conhecidas popularmente como “pinhão”, sendo esse gênero um dos mais ricos em número de 

espécies nessa região (ALBUQUERQUE et al., 2007). Plantas do gênero Jatropha são 

frequentemente indicadas na medicina tradicional dessa região como antídoto para picada de 

serpentes, tanto no tratamento de animais como de humanos, sendo frequentemente usadas 

oralmente e/ou aplicadas topicamente no local da picada (AGRA et al., 2008; 

ALBUQUERQUE; ANDRADE, 2002; ALBUQUERQUE et al., 2007; FÉLIX-SILVA et al., 

2017b). Curiosamente, o uso popular de espécies do gênero Jatropha é um famoso exemplo 

de Zoofarmacognosia, uma vez que é comum a existência de relatos da população local acerca 

do comportamento de répteis que ingerem essas plantas antes de enfrentar serpentes, o que a 

população associa com possíveis efeitos benéficos dessas plantas como antídotos para picadas 

de serpentes (ALBUQUERQUE; ANDRADE, 2002). 

Além disso, é interessante mencioinar que essas espécies são indicadas como 

antiofídicas não apenas no Nordeste do Brasil, mas também em outras regiões do País e até 

mesmo em outros continentes, tais como Ásia e África (COELHO-FERREIRA, 2009; 

DHARMADASA et al., 2016; DI STASI; HIRUMA-LIMA, 2002; FÉLIX-SILVA et al., 

2017b; KADIR et al., 2015; SHARMA; DEVI, 2013). 
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O ofidismo é um grave problema de saúde pública, especialmente em regiões tropicais e 

subtropicais do mundo. No Brasil, quase 90% dos acidentes são provocados por serpentes do 

gênero Bothrops (BRASIL, 2016). O envenenamento botrópico é caracterizado 

principalmente pelo imediato e intenso desenvolvimento de dano tecidual local, que pode 

ocasionalmente levar a incapacitações permanentes dos membros afetados das vítimas 

(BRASIL, 2010; GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). Além disso, infecção bacteriana 

secundária a picadas de serpentes é uma complicação comum nas vítimas, que pode levar à 

formação de abscessos, sendo, portanto, um importante fator de risco para amputações 

(HEARN et al., 2015; JORGE; RIBEIRO, 1997). 

O tratamento específico para o envenenamento por Bothrops é a administração 

intravenosa de soro antibotrópico, que é produzido no Brasil através da hiperimunização de 

equinos com um pool de peçonhas das serpentes Bothrops jararaca, Bothrops jararacussu, 

Bothrops moojeni, Bothrops alternatus e Bothrops newiedi, com o objetivo de neutralizar 

todas as serpentes do gênero Bothrops distribuídas no Brasil, dada a esperada reatividade 

cruzada entre as toxinas de diferentes peçonhas botrópicas (BRASIL, 2010). Entretanto, 

alguns estudos prévios têm trazido evidências pré-clínicas de que esse soro pode não 

neutralizar completamente as atividades tóxicas induzidas por todas as peçonhas botrópicas, 

sugerindo que novas estratégias devem ser desenvolvidas para a preparação de um soro 

antibotrópico universal (FÉLIX-SILVA et al., 2017a; MUNIZ et al., 2000; QUEIROZ et al., 

2008). Esta situação é particularmente relevante no Nordeste brasileiro, uma vez que a 

principal espécie responsável pelos envenenamentos botrópicos nessa região é Bothrops 

erythromelas (AMARAL, 1923), uma serpente peçonhenta comumente conhecida como 

“jararaca do nordeste”, e que não está incluída na mistura antigênica para a produção do soro 

antipeçonhento distribuído nacionalmente (FÉLIX-SILVA et al., 2017a; LIRA-DA-SILVA et 

al., 2009). Somado a isso, tem-se o fato de que o soro é capaz de neutralizar as toxinas 

ofídicas, porém não é capaz de reverter danos teciduais eventualmente provocados por 

mediadores endógenos liberados em resposta aos componentes da peçonha, o que torna esse 

tratamento, na maioria dos casos, pouco eficaz contra os danos teciduais locais provocados 

por acidentes ofídicos (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989; GUTIÉRREZ; THEAKSTON; 

WARRELL, 2006). Adicionalmente à baixa inibição do dano tecidual local, existe certo risco 

de desenvolvimento de reações imunológicas, alto custo de produção e acesso muito difícil 

em algumas regiões (GUTIÉRREZ; LEÓN; BURNOUF, 2011; SILVA; RYAN; SILVA, 

2015). Assim, a busca por terapias complementares à soroterapia antipeçonhenta se faz 



C a p í t u l o  I I I  | 133 

 

 

relevante, e nesse contexto destacam-se as plantas medicinais como fortes candidatas 

(FÉLIX-SILVA et al., 2017b; MORS et al., 2000; SANTHOSH et al., 2013). 

Plantas do gênero Jatropha vêm sendo extensamente estudadas em nosso grupo de 

pesquisa visando sua aplicação como agentes antiofídicos, especialmente as espécies J. 

gossypiifolia (“pinhão-roxo”) e J. mollissima (“pinhão-bravo”), que demonstraram 

significativa atividade inibitória frente peçonhas botrópicas (FÉLIX-SILVA et al., 2017a; 

FÉLIX-SILVA et al., 2014d; GOMES et al., 2016). Tendo em vista que essas espécies são 

utilizadas indistintamente na medicina tradicional do Nordeste Brasileiro para tratar picadas 

de serpentes, e que muitas vezes a nomenclatura popular dessas plantas é confusa e pode 

causar erros na utilização medicinal, esse trabalho objetivou comparar essas espécies de 

Jatropha brasileiras, em relação à sua habilidade de inibir o efeito edematogênico local da 

peçonha da serpente B. erythromelas em camundongos, sua atividade antimicrobiana in vitro 

e seu perfil fitoquímico. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Substâncias químicas e reagentes 

 

2,3,5-cloreto de trifeniltetrazólio, brometo de hexadeciltrimetilamônio, isoorientina (≥ 

98%), isovitexina (≥ 98%), o-dianisidina, orientina (≥ 97%), reagente natural A (2-aminoetil-

difenil-borato) e vitexina (≥ 95%) foram adquiridos comercialmente da Sigma-Aldrich (St. 

Louis, MO, EUA). Peróxido de hidrogênio foi adquirido da Merck (Darmstadt, HE, 

Alemanha). Tiopental sódico foi adquirido da Cristália (Itapira, SP, Brasil). Todos os outros 

reagentes e solventes utilizados foram de grau analítico. A água utilizada foi purificada por 

osmose reversa. Tampão fosfato-salino (PBS) pH 7,4 foi utilizado e constituiu-se de NaCl 

137 mM, KCl 3 mM, KH2PO4 1,5 mM e Na2HPO4 10 mM. 

 

4.2 Coleta do material vegetal e autenticação botânica 

 

As folhas de Jatropha gossypiifolia L. foram coletadas em Carnaubais, um município 

do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil (5,27ºS, 36,8ºO), em abril de 2012. Já as folhas de 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. foram coletadas em Rafael Godeiro, outro município do 

Estado do Rio Grande do Norte, Brasil (6,04ºS, 7,42ºO), em janeiro de 2014. As coletas dos 

materiais vegetais foram conduzidas sob autorização do Sistema de Autorização e Informação 

em Biodiversidade (SISBIO) (Número do processo: 35017) e do Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético (CGEN) (Número do processo: 010844/2013-9). 

A identificação botânica do material foi realizada no Herbário do Centro de Biociências 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte pelo Me. Alan de Araújo Roque e pelo Dr. 

Jomar Gomes Jardim, onde amostras autênticas de J. gossypiifolia e J. mollissima encontram-

se depositadas sob os números de exsicata UFRN 12561 e UFRN 16879, respectivamente. Os 

nomes científicos das espécies foram conferidos em http://www.theplantlist.org (acesso em 

agosto de 2017). 

As folhas foram secas a temperatura ambiente, trituradas e armazenadas em recipientes 

hermeticamente fechados, protegidos da luz e umidade até o uso para o preparo do extrato. 
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4.3 Preparo dos extratos 

 

As folhas secas de cada planta foram extraídas pelo método de decocção com água 

purificada, na proporção 1:10 (p/v) por 15 min a 100ºC, para a obtenção dos extratos aquosos 

das folhas de J. gossypiifolia (denominado EAJg) e J. mollissima (denominado EAJm). O 

método de extração foi escolhido baseado na literatura prévia que indica que esta é principal 

forma de utilização na medicina popular (decocto) e em estudos prévios de nosso grupo de 

pesquisa (FÉLIX-SILVA et al., 2014a; FÉLIX-SILVA et al., 2017a; GOMES et al., 2016). Os 

extratos aquosos obtidos após a filtração a vácuo foram liofilizados e armazenados a -20ºC. 

Os rendimentos de EAJg e EAJm foram, respectivamente, 13,6 e 12,5%, relativo à planta 

seca. 

 

4.4 Análise fitoquímica 

 

4.4.1 Cromatografia em camada delgada (CCD) 

 

Primeiramente, com o objetivo de facilitar a análise cromatográfica dos compostos, os 

extratos brutos foram fracionados por partição líquido-líquido com solventes de polaridade 

crescente, resultando na obtenção das frações diclorometano, acetato de etila, n-butanol e 

aquosa residual. As análises foram conduzidas em sílica-gel F254 (Merck, Darmstadt, HE, 

Alemanha) como fase estacionária, utilizando duas diferentes fases móveis: (1) acetato de 

etila: ácido fórmico: água (8:1:1, v/v/v) e (2) tolueno: acetato de etila: ácido fórmico (5:5:0,5, 

v/v/v). Após o desenvolvimento dos cromatogramas, as placas foram secas e os componentes 

observados sob luz ultravioleta (254 e 365 nm). Em seguida, as placas foram reveladas com 

agentes cromogênicos específicos de acordo com a classe de compostos investigada (vanilina 

sulfúrica + aquecimento, reagente natural A + UV 365 nm, cloreto férrico e reagente de 

Dragendorff). Os valores de fator de retenção, cor e comportamento das manchas foram 

comparados com perfis cromatográficos de substâncias de referência em literatura 

especializada na área (WAGNER; BLADT, 2001). Adicionalmente, amostras autênticas de 

flavonoides foram empregadas para análises por co-CCDs. 
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4.4.2 Cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodos 

(CLAE-DAD) 

 

Para confirmação dos resultados obtidos por CCD, os extratos brutos foram analisados 

por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detector de arranjo de diodos (CLAE-

DAD). As análises foram realizadas utilizando o cromatógrafo líquido Merck-Hitachi
®

 

modelo Chromaster, acoplado a um detector de arranjo de diodos com bomba quaternária, 

forno de coluna e autoinjetor. As análises cromatográficas foram realizadas utilizando uma 

coluna de fase reversa C-18 Thermo Scientific
®
 (250 x 4,6 mm, 5 µm de tamanho de 

partícula). Os eluentes foram: ácido fórmico 0,5% pH 2,37 (A) e acetonitrila (B). O seguinte 

gradiente (v/v) foi aplicado (tempo total de análise de 70 minutos): 10-17% B, 0-10 min; 17% 

B, 10-60 min; 17-20% B, 60-70 min. O fluxo foi mantido constante em 0,5 mL/min e 20 µL 

de cada amostra foi injetada. A temperatura da coluna foi mantida em 23ºC. Os extratos 

liofilizados foram ressuspendidos em água (concentração final: 2 mg/mL) e os padrões em 

solução metanol: água (1:1, v/v) (concentração final: 50 µg/mL). Amostras e solventes foram 

filtrados em membrana de 0,45 μm. Todas as análises foram realizadas em triplicata. Os 

tempos de retenção (tR) e espectros ultra-violeta foram obtidos dos picos cromatográficos a 

254 e 340 nm, com a aquisição de espectro UV na faixa de 200 a 400 nm. A identificação dos 

flavonoides foi baseada na comparação do tR, espectro UV dos picos majoritários e na 

observação do aumento da área do pico após co-injeção dos extratos com padrões. 

 

4.5 Inibição da atividade edematogênica da peçonha de B. erythromelas (PBe) 

 

4.5.1 Peçonha ofídica 

 

A peçonha da serpente Bothrops erythromelas (PBe) foi gentilmente cedida pelo 

Instituto Butantan, SP, Brasil. A peçonha foi obtida por extração manual de espécimes adultos 

e então liofilizada e mantida a -20ºC até o uso. Soluções de peçonha foram preparadas em 

PBS na hora do uso. A quantidade de peçonha foi expressa em conteúdo de proteína, 

determinado pelo ensaio de Bradford utilizando albumina como padrão (BRADFORD, 1976). 

O uso científico da peçonha foi aprovado pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 

(CGEN) (Número do processo: 010844/2013-9). 
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4.5.2 Animais 

 

Camundongos albinos Swiss, com 25-30 g, 6-8 semanas de vida, de ambos os sexos, 

fornecidos pelo biotério do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, foram utilizados. Os animais foram mantidos em gaiolas padrão de 

polipropileno e mantidos em temperatura controlada (22 ± 2ºC) em um ciclo claro/escuro de 

12 h. Os camundongos foram alimentados com ração extrusada padrão de laboratório e água 

ad libitum. Ao final dos experimentos, os animais foram eutanasiados por overdose de 

tiopental sódico (100 mg/kg) pela via intraperitoneal (i.p.). 

Os procedimentos envolvendo animais foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (número do protocolo: 

004/2013 e 053/2014) e realizados de acordo com as recomendações do Conselho Nacional de 

Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e as diretrizes internacionais para a 

investigação biomédica envolvendo animais do Conselho de Organizações Internacionais de 

Ciências Médicas (CIOMS).  

 

4.5.3 Indução do edema de pata 

 

A atividade edematogênica de PBe foi avaliada utilizando o modelo de edema de pata, 

conforme descrito previamente na literatura com pequenas modificações (FÉLIX-SILVA et 

al., 2017a). Primeiramente, grupos de 5 animais foram tratados (p.o. ou i.p.) com EAJg ou 

EAJm (200 mg/kg), dexametasona (5 mg/kg, fármaco anti-inflamatório padrão) ou PBS (10 

mL/kg, controle veículo). Dose e a via de administração dos extratos foram selecionados 

baseando-se em ensaios-piloto e em trabalhos previamente publicados na literatura (FÉLIX-

SILVA et al., 2014d; GOMES et al., 2016). Após 1 h, os animais foram injetados 

subcutaneamente na pata posterior direita com PBe (1 µg/ 50 µL de PBS). A dose de PBe foi 

escolhida baseada em ensaios piloto, onde a dose selecionada causou edema de pata 

significativo sem produzir hemorragia na pata. A espessura individual das patas foi 

mensurada imediatamente antes da injeção da peçonha (valor basal) e em intervalos de tempo 

selecionados após a indução do edema (15, 30, 60, 90 e 120 min), utilizando um paquímetro 

digital (Digimess, São Paulo, SP, Brasil). O edema foi expresso como a diferença percentual 

entre a espessura da pata depois (nos respectivos tempos) e antes (valores basais) da injeção 

da peçonha. Adicionalmente, a área sob a curva temporal após 120 min (ASC0-120 min) foi 
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calculada para cada grupo experimental. Um grupo de animais que recebeu a injeção 

subplantar de apenas PBS foi utilizado como controle negativo. 

 

4.5.4 Determinação da atividade mieloperoxidase (MPO) 

 

Após 120 min da injeção de PBe, os animais foram eutanasiados e suas patas direitas 

posteriores foram coletadas para quantificação da atividade da enzima mieloperoxidase 

(MPO), como um marcador bioquímico da migração de neutrófilos para o sítio inflamatório, 

conforme descrito previamente (ALVES-FILHO et al., 2006; BRADLEY et al., 1982). 

Resumidamente, os tecidos das patas foram pesados, picotados e homogeneizados em PBS (1 

mL de tampão para cada 50 mg de tecido). Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 

10.000 g a 4ºC por 10 min. Os sobrenadantes foram descartados e os pellets foram 

homogeneizados em tampão fosfato de potássio 50 mM pH 6,0 contendo 0,5% de brometo de 

hexadeciltrimetilamônio (1 mL de solução para cada 50 mg de massa de tecido original). As 

amostras foram então sonicadas em banho de gelo por 30 s, submetidas a 3 ciclos de 

congelamento-descongelamento e finalmente sonicadas por 30 s mais uma vez, para extração 

da enzima MPO. O sobrenadante obtido após a centrifugação a 10.000 g por 10 min a 4ºC foi 

utilizado para a determinação da atividade enzimática, misturando-se 20 µL de cada 

sobrenadante com 200 µL de tampão fosfato de potássio 50 mM pH 6,0 contendo peróxido de 

hidrogênio 0,0005% e o-dianisidina 0,167 mg/mL. A mensuração da atividade foi conduzida a 

460 nm, utilizando uma leitora de microplacas (Epoch-Biotek, Winooski, VT, EUA), através 

de leitura cinética em intervalos de 1 min, durante 3 minutos. Uma unidade de MPO foi 

definida como o equivalente ao consumo de 1 µmol de peróxido de hidrogênio, considerando 

que 1 µmol de peróxido de hidrogênio provoca uma mudança na absorbância de 1,13 × 10
-2

 

por minuto (POSADAS et al., 2004). Amostras de cada animal foram analisadas em triplicata 

e a média dessas determinações foi utilizada para expressar os resultados como média ± erro 

padrão da média, com n=5 animais por grupo. 

 

4.5.5 Análise estatística 

 

Todos os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM). 

Análise de variância (ANOVA) de uma via seguido de teste de Tukey ou ANOVA de duas 

vias seguido de teste de Bonferroni foram realizados utilizando o GraphPad Prism versão 5.00 

(San Diego, CA, EUA). Valores de P menores que 0,05 foram considerados significativos. 
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4.6 Avaliação da atividade antimicrobiana in vitro 

 

4.6.1 Microorganismos 

 

Para os ensaios antimicrobianos, as seguintes cepas de bactérias gram-positivas foram 

utilizadas: Staphylococcus aureus (ATCC 29213), Staphylococcus epidermidis 

(ATCC12228), Enterococcus faecalis (ATCC 29212) e Bacillus cereus (ATCC 11778). As 

bactérias gram-negativas utilizadas foram: Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 27853), Klebsiella pneumoniae (ATCC 10031) e Enterobacter cloacae 

(ATCC 13047). Todos os microorganismos foram obtidos do Laboratório de Microbiologia 

Clínica da UFRN e mantidos em agar nutriente a 4ºC. 

 

4.6.2 Triagem antibacteriana 

 

Para a triagem antibacteriana, foi utilizado o método de diluição em ágar. Soluções de 

EAJg e EAJm foram previamente preparadas e filtradas em membrana de 0,22 µm, para 

posterior incorporação em meio ágar Mueller-Hinton em uma concentração final de 10 µg/µL. 

Como controle positivo de crescimento, placas contendo apenas meio (ausência de extratos) 

foram preparadas. A cada poço do replicador de Steers foram adicionados 200 μL das 

suspensões microbianas (correspondente a 0,5 da escala de McFarland), equivalente a 1× 10
5
 

unidades formadoras de colônia (UFC) por poço. Os microorganismos que cresceram na placa 

na ausência de extratos e apresentaram inibição do crescimento nas placas contendo os 

extratos incorporados no ágar foram considerados sensíveis. Os testes de sensibilidade foram 

realizados em duplicata. 

 

4.6.3 Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) 

 

A concentração inibitória mínima (CIM) foi determinada de acordo com as diretrizes do 

Instituto de Padrões Clínicos e Laboratoriais (CLSI), utilizando o método de microdiluição em 

caldo (COCKERILL et al., 2012). Resumidamente, em microplacas de 96 poços, 100 µL de 

suspensão bacteriana (1 × 10
8
 UFC/mL) foram adicionados a 100 µL de extratos em 

diferentes concentrações (0,023 – 12 µg/µL). As placas foram incubadas a 35 ± 2ºC por 24 h, 

sob agitação contínua (200 rpm) em atmosfera úmida. Controles positivos de crescimento 

foram inoculados conforme descrito acima, sem a adição de extratos. Meio estéril com e sem 
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extrato foi utilizado como controle negativo de crescimento, e vancomicina foi utilizada como 

controle de inibição de crescimento. A CIM foi definida como a menor concentração capaz de 

inibir o crescimento microbiano, baseando-se na densidade ótica a 595 nm. Após a leitura, 

foram adicionados em cada poço 100 µL do corante 2,3,5-cloreto de trifeniltetrazólico 1%, 

como indicador de crescimento microbiano ao mudar a coloração do meio para a cor 

vermelho. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Análise fitoquímica 

 

A análise por CCD, utilizando-se diferentes reagentes reveladores específicos, sugeriu a 

presença de açúcares, alcaloides, compostos fenólicos, esteroides e/ou terpenoides, 

flavonoides, proteínas e taninos em EAJg, e de compostos fenólicos, flavonoides e saponinas 

em EAJm. Em ambos os extratos, dentre os compostos detectados, os flavonoides podem ser 

destacados como substâncias majoritárias, a julgar pelo número e intensidade das bandas. Por 

CCD, em geral, o perfil flavonoídico de ambas as espécies foi qualitativamente semelhante. 

Por meio de co-CCD, foi possível observar a presença dos flavonoides orientina e isoorientina 

(bandas laranjas), vitexina (banda verde) e luteolina (banda laranja) em ambos os extratos. 

Adicionalmente, os flavonoides isovitexina (banda verde) e apigenina (banda amarela) foram 

identificados exclusivamente em EAJg e EAJm, respectivamente. Para a confirmação da 

presença dessas substâncias, análises adicionais foram realizadas por CLAE-DAD. 

Os cromatogramas obtidos por CLAE-DAD permitiram visualizar e distinguir o perfil 

flavonoídico das espécies (Figura 17). Analisando-se os perfis cromatográficos, é possível 

observar que as duas espécies apresentam perfil químico semelhante, porém com marcadas 

diferenças em relação à concentração dos compostos majoritários, mesmo analisando os 

extratos na mesma concentração (2 mg/mL). Além disso, EAJm apresentou dois compostos 

(picos 1, tR 19,07 min, e 2, tR 22,16 min) que não puderam ser detectados em EAJg. 

O perfil cromatográfico de EAJg (Figura 17-A) exibiu pelo menos quatro picos 

majoritários, apresentando os picos 3 e 4 espectros UV semelhantes aos flavonoides C-

glicosilados derivados da luteolina e os picos 5 e 6 espectros UV semelhantes aos flavonoides 

C-glicosilados derivados da apigenina (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970). Por outro 

lado, o perfil cromatográfico de EAJm (Figura 17-B) exibiu pelo menos 6 picos majoritários, 

também com espectro UV similar a flavonoides derivados da luteolina (picos 3 e 4) e 

apigenina (picos 1, 2, 5 e 6) (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970), dos quais o pico 2 

(ausente em EAJg) é o pico com maior intensidade em EAJm. 
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Figura 17 – Cromatogramas (CLAE-DAD) dos extratos aquosos de J. gossypiifolia (EAJg) e J. mollissima 

(EAJm) 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

mUA: Miliunidades de absorbância. Detecção a 340 nm. 
A: EAJg. B: EAJm.  

 

Para confirmar a identidade dos picos, co-injeções dos extratos com padrões de 

flavonoides foram realizadas, sendo possível observar o aumento da área do pico de cada 

padrão cromatográfico analisado no mesmo tR. Os picos 3, 4, 5 e 6 tiveram sua identidade 

confirmada como, respectivamente, isoorientina, orientina, vitexina e isovitexina (Figura 18). 

Os valores de tR e espectros UV podem ser visualizados na Tabela 6. 
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Figura 18 – Estrutura química dos flavonoides C-glicosilados em comum nos extratos aquosos de J. 

gossypiifolia (EAJg) e J. mollissima (EAJm) detectados por CLAE-DAD 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

 

Tabela 6 – Picos majoritários identificados nos extratos aquosos de J. gossypiifolia (EAJg) e J. mollissima 

(EAJm) por CLAE-DAD 

Extrato Pico tR (min) UV máximo (nm) Composto identificado 

EAJg 3 23,00 269 e 348 Isoorientina 

4 24,08 256 (sh), 267 e 248 Orientina 

5 29,61 268 e 337 Vitexina 

6 31,63 269 e 337 Isovitexina 

EAJm 1 19,07 271 e 336 - 

2 22,16 271 e 335 - 

3 22,97 268 e 347 Isoorientina 

4 24,13 267 e 345 Orientina 

5 29,58 268 e 337 Vitexina 

6 31,62 269 e 367 Isovitexina 

Fonte: Resultados experimentais. 

tR: tempo de retenção 

 

5.2 Avaliação da atividade inibitória contra PBe in vivo 

 

Por via oral, EAJg e EAJm inibiram significativamente (P<0,001) a atividade 

edematogênica de PBe (em torno de 50% de inibição), com intensidade semelhante à 

dexametasona (Figura 19-A e B e Tabela 7). Por esta via, não houve diferença significativa 

entre a capacidade inibitória dos extratos (P>0,05). Por via intraperitoneal, no entanto, EAJg 

apresentou efeito anti-edematogênico (76,4% de inibição) significativamente maior (P<0,001 

quando comparados entre si, em todos os tempos analisados) que EAJm (31,9% de inibição) 

(Figura 19-C e D e Tabela 7). Curiosamente, EAJg, quando administrado por via 

intraperitoneal, apresentou maior eficácia em reduzir o edema induzido por PBe do que a 

dexametasona (P<0,001 quando comparados entre si, em todos os tempos analisados). EAJm, 
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pela via intraperitoneal, começou a inibir a atividade edematogênica de PBe apenas após 60 

min, enquanto EAJg e a dexametasona, pela mesma via, foram ativos já a partir de 15 min 

após a injeção de peçonha. 

 

Figura 19 – Inibição da atividade edematogênica de Bothrops erythromelas (PBe) pelos extratos aquosos de 

J. gossypiifolia (EAJg) e J. mollissima (EAJm) 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Dados apresentados como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

DEXA: dexametasona (fármaco anti-inflamatório padrão). p.o.: via oral. i.p.: via intraperitoneal. 

A e C: Curva de evolução temporal do edema. **P<0,01 e ***P<0,001, quando comparado ao grupo PBe 

(controle veículo) após ANOVA de duas vias seguido de teste de Bonferroni. 

B e D: Área sob a curva após 120 min (ASC0-120 min). **P<0,01 e ***P<0,001, quando comparado ao grupo PBe 

(controle veículo) após ANOVA de uma via seguido de teste de Tukey. 

 

Na avaliação da enzima mieloperoxidase (MPO) extraída das patas dos camundongos, 

não se detectou diferença significativa (P>0,05) entre os potenciais inibitórios das duas 

espécies vegetais. Ambos potenciais inibitórios de EAJg e EAJm foram semelhantes à 

dexametasona, tanto por via oral quanto por via intraperitoneal (Tabela 7 e Figura 20). 
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Figura 20 – Efeito dos extratos aquosos de J. gossypiifolia (EAJg) e J. mollissima (EAJm) na atividade 

mieloperoxidase (MPO) nas patas de camundongos injetadas com a peçonha de Bothrops erythromelas 

(PBe) 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Dados apresentados como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

DEXA: dexametasona (fármaco anti-inflamatório padrão). p.o.: via oral. i.p.: via intraperitoneal. 

**P<0,01 e ***P<0,001, quando comparado ao grupo controle veículo após ANOVA de uma via seguido de 

teste de Tukey. 

 

Tabela 7 – Porcentagens de inibição dos extratos aquosos de J. gossypiifolia (EAJg) e J. mollissima (EAJm) 

contra o edema de pata induzido pela peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) 

Tratamento Via ASC0-120 min MPO 

EAJg p.o. 49,2 ± 9,5*** 69,5 ± 8,4*** 

i.p. 76,4 ± 3,7*** 78,2 ± 4,1*** 

EAJm p.o. 56,1 ± 9,3*** 61,5 ± 17,5** 

i.p. 31,9 ± 4,3** 69,5 ± 2,6*** 

Dexametasona p.o. 55,1 ± 18,5*** 83,9 ± 5,7*** 

i.p. 44,9 ± 7,1*** 57,3 ± 8,6*** 

Fonte: Resultados experimentais. 

Dados apresentados como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

ASC0-120 min: Área sob a curva após 120 min. MPO: mieloperoxidase. p.o.: via oral. i.p.: via intraperitoneal. 

Porcentagem de inibição calculada como: [1 – (%Atividadeteste – %Atividademédia do controle negativo) ÷ 

(%Atividademédia do controle veículo – %Atividademédia do controle negativo)] × 100. 

**P<0,01 e ***P<0,001, quando comparado ao grupo controle veículo após ANOVA de uma via seguido de 

teste de Tukey 

 

5.3 Avaliação da atividade antimicrobiana in vitro 

 

Diferenças significativas também foram observadas na atividade antibacteriana dos 

extratos. No ensaio de triagem inicial, utilizando uma concentração fixa de cada extrato 

incoporada no meio de cultura, observou-se que EAJg foi capaz de inibir o crescimento de S. 

epidermidis, S. aureus e B. cereus, enquanto nenhum microorganismo foi sensível a EAJm na 

concentração testada. Experimentos adicionais foram realizados para a determinação da CIM 

de cada extrato frente aos microorganismos sensíveis. O método de microdiluição em caldo 

utilizando o corante 2,3,5-cloreto de trifeniltetrazólico mostraram significativa atividade 

inibitória de EAJg frente S. epidermidis, S. aureus e B. cereus, enquanto EAJm foi inefetivo 

nas concentrações testadas, reforçando os resultados prévios obtidos na triagem inicial 

(Tabela 8). 
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Tabela 8 – Concentração inibitória mínima (CIM) dos extratos aquosos de J. gossypiifolia (EAJg) e J. 

mollissima (EAJm), pelos métodos de microdiluição em caldo e diluição em ágar 

Microorganismos EAJg (µg/µL) EAJm (µg/µL) Vancomicina (µg/mL) 

Staphylococcus aureus (ATCC 29213) 6,0 >12,0 0,5 

Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228) 6,0 >12,0 0,5 

Bacillus cereus (ATCC 11778) 6,0 >12,0 0,5 

Fonte: Resultados experimentais. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Várias espécies do gênero Jatropha são frequentemente utilizadas indistintamente na 

medicina tradicional, especialmente na região Nordeste do Brasil, como antídotos para picada 

de serpentes (ALBUQUERQUE; ANDRADE, 2002; ALBUQUERQUE et al., 2007). Porém, 

na medicina tradicional, não existe nenhuma distinção evidente entre o uso de diferentes 

espécies desse gênero. Além disso, os nomes populares de diferentes espécies são confusos 

(várias espécies com o mesmo nome popular, bem como uma mesma espécie apresenta vários 

nomes populares, de acordo com a região), assim como algumas espécies apresentam folhas 

morfologicamente semelhantes, levando à possibilidade de uso popular incorreto das espécies 

vegetais. Considerando-se que, eventualmente, algumas dessas espécies podem apresentar 

diferentes níveis de eficácia e/ou segurança, um estudo comparando-as se faz interessante. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi comparar duas das espécies de Jatropha mais 

utilizadas popularmente na região do Nordeste Brasileiro (J. gossypiifolia e J. mollissima), 

tanto em termos de eficácia quanto de constituição fitoquímica, de modo a contribuir para a 

diferenciação e futuro controle de qualidade de derivados dessas plantas medicinais. 

Estudos comparando o perfil flavonoídico de espécies do gênero Jatropha não são 

encontrados na literatura. Assim, a análise da constituição química dessas espécies é 

importante para sugerir quais seriam os compostos relacionados com a atividade antiofídica 

dessas plantas, bem como na tentativa de obter parâmetros químicos para diferenciá-las. A 

partir da análise por CCD, observou-se nos extratos um perfil flavonoídico qualitativamente 

semelhante entre as espécies vegetais, composto principalmente por flavonoides C-

glicosilados derivados da luteolina e da apigenina. Nas espécies vegetais estudadas, esses 

flavonóides podem ainda ser destacados como compostos majoritários, a julgar pelo número, 

intensidade e tamanho das bandas reveladas com Reagente A Natural, um revelador 

específico para essa classe de compostos. Estudos anteriores já demonstraram a presença de 

flavonoides C-glicosilados nas folhas de espécies J. gossypiifolia (FÉLIX-SILVA et al., 

2014c; PILON et al., 2013; SUBRAMANIAN; NAGARAJAN; SULOCHANA, 1971) e J. 

mollissima (GOMES et al., 2016), bem como a presença desses e de outros tipos de 

flavonoides em outras espécies do gênero Jatropha (ZHANG et al., 2009). Para a 

confirmação da presença dessas substâncias e para a distinção do perfil flavonoídico das 

espécies, análises adicionais foram realizadas por CLAE-DAD, conforme apresentado na 

Figura 17. A análise dos espectros UV dos picos predominantes nos extratos revelou a 

presença de compostos com perfil compatível com flavonoides derivados da luteolina e da 
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apigenina, o que corrobora com os achados obtidos por CCD. Análises com a coinjeção de 

padrões de flavonoides confirmaram a identidade desses compostos como isoorientina (pico 

3), orientina (pico 4), vitexina (pico 5) e isovitexina (pico 6), presentes em ambas as espécies 

(Figura 18). Apesar da semelhança entre o perfil flavonoídico dos dois extratos, os compostos 

comuns a ambas as espécies estão em maior concentração em EAJg, como pode ser observado 

pela área dos picos na Figura 17. Além disso, EAJm possui dois compostos aparentemente 

ausentes em EAJg, sendo um deles majoritário em J. mollissima (pico 2, tR 22,26 min), cujas 

identidades não puderam ser confirmadas por coinjeção. Entretanto, Gomes et al. (2016) 

identificou, por meio de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria de 

massas (CLAE-EM), dois flavonoides glicosilados derivados da apigenina denominados 

schaftosídeo e isoschaftosídeo, cujos espectros UV são similares aos dos picos 1 e 2 

observados no presente trabalho. Dessa forma, pode-se concluir que as espécies apresentam 

perfil flavonoídico qualitativo similar, porém podem ser diferenciadas quantitativamente, 

sobretudo em relação aos flavonoides majoritários de cada espécie que são quantitativamente 

diferentes. 

Foram realizadas comparações entre EAJg e EAJm em relação a sua capacidade de 

inibir a resposta edematogênica à PBe. Tendo em vista a ampla utilização dessas espécies no 

Nordeste Brasileiro, avaliou-se a eficácia dessas espécies frente à serpente B. erythromelas, 

que é a espécie de Bothrops com maior frequência nessa região do Brasil (LIRA-DA-SILVA 

et al., 2009). O modelo de edema foi escolhido uma vez que o envenenamento botrópico é 

caracterizado pelo rápido desenvolvimento de um processo inflamatório no sítio da injeção 

(GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). Adicionalmente, comparou-se a atividade antimicrobiana 

in vitro das duas espécies vegetais, tendo em vista as eventuais complicações que podem 

acometer as vítimas de envenenamentos devido a infecções bacterianas secundárias (JORGE; 

RIBEIRO, 1997). 

O envenenamento botrópico é caracterizado pelo rápido desenvolvimento de um 

processo inflamatório no sítio da inoculação da peçonha. A patofisiologia do processo 

edematogênico é multifatorial, envolvendo a ação direta de componentes da peçonha na 

microvasculatura e o efeito de mediadores inflamatórios endógenos liberados por 

componentes da peçonha (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989; GUTIÉRREZ et al., 2009). Esta 

resposta frequentemente ocasiona edema grave, isquemia e compressão neural, que podem 

resultar em uma síndrome compartimental que pode levar a perdas permanentes de tecidos ou 

amputação do local afetado devido necrose (TEIXEIRA et al., 2009). No presente estudo, 

como mostrado na Tabela 7, ambos EAJg e EAJm foram capazes de inibir o efeito 
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edematogênico produzido por PBe, tanto por via oral como intraperitoneal, o que demonstra o 

potencial antiofídico das duas espécies vegetais em estudo. Contudo, embora por via oral o 

efeito dos extratos tenha sido semelhante (P>0,05), EAJg foi significativamente (P<0,001) 

mais ativo que EAJm quando a avaliação foi feita por via intraperitoneal (Figura 19 e Tabela 

7). 

Conforme apresentado na Tabela 7, pela via intraperitoneal, EAJg foi mais ativo que a 

dexametasona (P<0,01). Este é um achado interessante, uma vez que estudos anteriores tem 

mostrado que fármacos anti-inflamatórios e/ou antioxidantes podem inibir a resposta 

inflamatória produzida por peçonhas ofídicas (BARRETO et al., 2017; PATRÃO-NETO et 

al., 2013; SUNITHA et al., 2015). De fato, estudos recentes com o extrato aquoso das folhas 

de J. gossypiifolia tem mostrado significativa atividade anti-inflamatória e antioxidante desta 

espécie (FÉLIX-SILVA et al., 2014b; FÉLIX-SILVA et al., 2014c). Além disso, estudos 

anteriores demonstram o potencial inibitório desta espécie vegetal frente a classes de toxinas 

relevantes para a gênese do dano tecidual local induzido por peçonhas botrópicas, como 

metaloproteinases, fosfolipases A2 e hialuronidases (FÉLIX-SILVA et al., 2017a; FÉLIX-

SILVA et al., 2014d). Dessa forma, pode-se sugerir que, possivelmente, a melhor ação 

inibitória de EAJg se deva à sua ação indireta, como agente anti-inflamatório e antioxidante 

para reverter os mediadores inflamatórios endógenos liberados pelas toxinas da peçonha, bem 

como a uma ação direta sobre essas toxinas, o que a dexametasona não é capaz de realizar. É 

justamente esse um dos contextos que aponta que o uso de plantas antiofídicas como 

adjuvantes na terapia antipeçonhenta é interessante, devido sua potencial habilidade de 

neutralizar um amplo espectro de toxinas e inibir eficientemente o dano tecidual local devido 

a uma ação indireta contra mediadores inflamatórios endógenos (FÉLIX-SILVA et al., 2017a; 

FÉLIX-SILVA et al., 2017b). Os flavonoides, compostos majoritários identificados nas 

espécies de Jatropha no presente estudo, são capazes de promover fortes ligações de 

hidrogênio com amidas de cadeias de proteínas e exibir atividade quelante de metais, o que 

destaca a potencialidade dessa classe de compostos como interessantes inibidores enzimáticos 

(MORS et al., 2000). 

Estudos prévios mostraram o potencial antiofídico dessas espécies de Jatropha, 

mostrando sua atividade contra os efeitos locais induzidos por peçonhas botrópicas tais como 

edema, hemorragia e miotoxicidade (FÉLIX-SILVA et al., 2017a; FÉLIX-SILVA et al., 

2014d; GOMES et al., 2016). A eficáia de um extrato aquoso de J. gossypiifolia foi avaliado 

contra a toxicidade local e efeitos enzimáticos das peçonhas das serpentes B. erythromelas e 

B. jararaca (FÉLIX-SILVA et al., 2017a; FÉLIX-SILVA et al., 2014d). De forma 
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interessante, o extrato foi ativo quando foi administrado tanto antes (pré-tratamento) quanto 

depois da injeção da peçonha (protocolo pós-envenenamento), assim mostrando a grande 

potencialidade do extrato dessa espécie no tratamento complementar de picadas de serpentes 

(FÉLIX-SILVA et al., 2017a). J. gossypiifolia foi capaz de inibir significativamente quase 

73% do edema e 43% da hemorrágica causada por B. erythromelas (FÉLIX-SILVA et al., 

2017a), enquanto foi capaz de reduzir 50% da hemorragia e quase 100% do edema e 

miotoxicidade induzidos pela peçonha da serpente B. jararaca (FÉLIX-SILVA et al., 2014d). 

J. mollissima não foi capaz de inibir significativamente a hemorragia induzida por B. 

erythromelas, mas reduziu em cerca de 46% e 80% as atividades edematogênica e miotóxica 

desta peçonha, respectivamente. Por outro lado, esta espécie vegetal foi significativamente 

ativa contra hemorragia (44% de inibição), edema (cerca de 25% de inibição) e miotoxicidade 

(cerca de 72% de inibição) induzidos pela peçonha de B. jararaca. Assim, em geral, nossos 

resultados corroboram com estudos anteriores utilizando diferentes protocolos e modelos. 

Infecções bacterianas secundárias a picadas de serpentes são uma complicação comum 

em vítimas de acidentes ofídicos, que pode levar à formação de abscessos, sendo, portanto, 

um importante fator de risco para amputações (HEARN et al., 2015; JORGE; RIBEIRO, 

1997; SARAVIA-OTTEN et al., 2007). A principal fonte de microorganismos é a cavidade 

oral das serpentes, porém a microbiota nas diferentes camadas da pele das vítimas ou mesmo 

microorganismos oriundos de suas roupas podem participar dessas infecções secundárias 

(DEHGHANI et al., 2016). Um grande número de bactérias, incluindo bacilos gram-negativos 

e cocos gram-positivos, pode ser inoculado através das picadas de serpentes e tem sido 

isolado de abscessos de vítimas de envenenamentos (JORGE; RIBEIRO, 1997; SARAVIA-

OTTEN et al., 2007). Microorganismos tais como Staphylococcus, Pseudomonas, Salmonella, 

Escherichia, Providencia, Proteus, Enterococcus e Bacillus já foram identificados na 

cavidade oral de algumas serpentes peçonhentas (DEHGHANI et al., 2016). O uso de 

antimicrobianos é frequentemente recomendando de forma terapêutica para evitar 

complicações devido infecções (JORGE; RIBEIRO, 1997; PALAPPALLIL, 2015). Nesse 

contexto, plantas medicinais apresentando atividade antimicrobiana podem ser úteis como 

complemento à soroterapia para o tratamento e prevenção de danos teciduais locais (SILVA et 

al., 2016).  

Como demonstrado na Tabela 8, EAJg foi capaz de inibir o crescimento de S. 

epidermidis, S. aureus e B. cereus, enquanto nenhum microorganismo foi sensível a EAJm 

nas concentrações testadas. Este é um achado interessante, pois aponta para um possível 

benefício adicional de EAJg no tratamento dos efeitos locais de peçonhas ofídicas. De fato, é 
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frequentemente discutido na literatura que a presença de atividade tranquilizante, 

antioxidante, antimicrobiana, imunoestimulante e/ou anti-inflamatória em certas plantas pode 

ser de grande interesse para o alívio de sintomas dos envenenamentos ofídicos 

(HOUGHTON; OSIBOGUN, 1993; SHENOY et al., 2013). Desse modo, o presente estudo 

contribui com evidências adicionais quanto à potencialidade da espécie J. gossypiifolia para o 

tratamento adjuvante de envenenamentos botrópicos. 

Em relação à segurança, é importante mencionar que ensaios de hemólise in vitro foram 

realizados, nos quais se observou que nenhum dos extratos apresentou atividade hemolítica 

nas concentrações utilizadas nos ensaios antimicrobianos, o que sugere sua baixa toxicidade 

(dados não mostrados). Estudos anteriores avaliando a citotoxicidade de EAJg frente células 

de rim embrionário humano 293 (HEK-293) também demonstraram ausência de 

citotoxicidade in vitro (FÉLIX-SILVA et al., 2014c). Estes são achados particularmente 

interessantes para EAJg, pois demonstram certa especificidade dos compostos bioativos frente 

a células bacterianas, em relação à células de origem animal. 

Baseando-se nos nossos resultados, pode ser sugerido que o diferente perfil químico 

quantitativo pode justificar os diferentes efeitos biológicos observados. Compostos presentes 

em maior concentração em EAJg (orientina, isoorientina, vitexina e isovitexina) podem estar 

envolvidos, pelo menos parcialmente, nos efeitos inibitórios apresentados pelas espécies de 

Jatropha investigadas. Estudos anteriores têm demonstrado diferentes atividades biológicas 

dos flavonoides luteolina e apigenina, bem como de seus derivados C-glicosilados. Por 

exemplo, apigenina e seus análogos sintéticos foram capazes de inibir uma gama de efeitos 

tóxicos induzidos por metaloproteinases, que é uma classe de toxinas extremamente envolvida 

na gênese dos efeitos locais induzidos por peçonhas ofídicas (SRINIVASA et al., 2014). O 

flavonoide luteolina, conforme descrito previamente na literatura, apresenta atividade 

inibitória frente à atividade hialuronidase da peçonha da serpente Crotalus adamenteus, outra 

classe de toxinas extremamente relacionada com a toxicidade de peçonhas ofídicas 

(KUPPUSAMY; DAS, 1993). Outros estudos demonstram outras atividades biológicas da 

orientina e da isoorientina (flavonoides C-glicosilados derivados da luteolina), e da vitexina e 

da isovitexina (flavonoides C-glicosilados derivados da apigenina), como por exemplo, 

atividade anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana (BAE, 2015; DAS et al., 2016; LV 

et al., 2016; ROSA et al., 2016; RYAN et al., 2016; SUMALATHA et al., 2015). Estudos 

estão sendo conduzidos no nosso laboratório visando isolar e avaliar a bioatividade destes 

compostos, sobretudo no que se refere ao seu potencial antiofídico. Entretanto, é importante 

enfatizar que, considerando-se que extratos vegetais são uma complexa mistura de diversos 
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grupos químicos, muitos outros constituintes ativos nesses extratos, além dos flavonoides, 

podem estar envolvidos, agindo por diferentes mecanismos contra diversas toxinas nas 

peçonhas ofídicas. De fato, em muitos casos, os extratos brutos são mais potentes que os 

compostos químicos isolados (FERNANDES et al., 2016; GOMES et al., 2010). Portanto, 

estudos futuros também são necessarios para verificar o potencial papel de compostos 

minoritários dessas espécies na sua atividade antiofídica. 

É interessante mencionar que J. gossypiifolia, devido sua relevância etnofarmacológica, 

está incluída na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de 

Saúde (RENISUS), que é uma lista publicada pelo Ministério da Saúde brasileiro que inclui 

71 espécies de plantas medicinais com potencial de gerar produtos farmacêuticos de interesse 

ao sistema de saúde pública brasileiro (BRASIL, 2009b). Assim, os resultados farmacológicos 

promissores apresentados neste estudo justificam a inclusão de J. gossypiifolia nessa lista, 

reforçando seu potencial para a geração de produtos farmacêuticos. 

 Assim, em conclusão, esse estudo demonstra que embora utilizados indistintamente na 

medicina tradicional, a espécie J. gossypiifolia mostra-se ser significativamente mais eficaz 

que J. mollissima em relação à sua ação inibitória contra a atividade edematogênica de B. 

erythromelas e atividade antimicrobiana, o que por sua vez pode ser justificado pela diferente 

constituição química entre as espécies vegetais, sobretudo no que diz respeito a um maior teor 

de flavonoides C-glicosilados na espécie mais ativa. Com esse estudo, apresentam-se mais 

evidências científicas quanto à potencialidade da espécie J. gossypiifolia como tratamento 

complementar contra os efeitos locais produzidos por peçonhas botrópicas. Os resultados 

apresentados podem ser úteis para a distinção das espécies e controle de qualidade de futuros 

produtos fitoterápicos baseados em plantas do gênero Jatropha. 
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1. RESUMO 

 

Bothrops erythromelas é uma serpente de importância médica responsável pela maioria 

dos acidentes no Nordeste brasileiro. No entanto, essa espécie não está incluída no conjunto 

de peçonhas que são utilizadas na produção dos soros antiofídicos fabricados no Brasil. Além 

disso, é bem conhecido que a soroterapia antipeçonhenta tem eficácia limitada contra os 

efeitos locais, fazendo com que a busca por alternativas complementares para o tratamento de 

picadas de serpentes seja uma tarefa importante. Jatropha gossypiifolia L. (Euphorbiaceae) é 

uma planta medicinal amplamente indicada na medicina popular como antídoto para picadas 

de serpentes e estudos anteriores demonstraram a potencialidade do extrato aquoso de suas 

folhas contra alguns efeitos enzimáticos e biológicos induzidos por peçonhas botrópicas. 

Baseado nisso, no presente estudo, a eficácia do soro comercial antibotrópio-crotálico 

polivalente, sozinho ou em associação com um gel fitoterápico contendo o extrato de J. 

gossypiifolia, foi avaliada contra a toxicidade local induzida pela peçonha de B. erythromelas 

em camundongos. O soro, administrado após a injeção da peçonha, foi capaz de reduzir 

significativamente (P<0,05) a hemorragia induzida por B. erythromelas. O gel fitoterápico, 

aplicado topicamente após a injeção da peçonha, foi capaz de diminuir significativamente o 

edema e a hemorragia (P<0,05). Quando o soro foi associado com o gel fitoterápico, a 

eficácia do soro contra a atividade edematogênica foi significativamente potencializada 

(P<0,05). A miotoxicidade não foi inibida por nenhum dos tratamentos utilizados. Enquanto o 

soro foi capaz de inibir de forma significativa as atividades proteolítica, fosfolipase A2 (PLA2) 

e hialuronidase in vitro da peçonha de B. jararaca (peçonha de referência), apenas a atividade 

hialuronidase de B. erythromelas foi eficientemente inibida. Através da análise por western 

blotting, foi possível observar que o soro é capaz de reconher imunologicamente ambas as 

peçonhas de B. erythromelas e B. jararaca, porém, com perfis de reconhecimento distintos, o 

que indica que existe reconhecimento imunológico, porém, possivelmente, essa reatividade 

cruzada se dê contra componentes que não são toxicologicamente relevantes para as ações da 

peçonha de B. erythromelas. Juntos, esses resultados indicam que o soro antibotrópico-

crotálico tem eficácia limitada contra os efeitos locais de B. erythromelas, ilustrando  a 

necessidade de novas estratégias na produção de soros antipeçonhentos com um potencial 

neutralizante mais amplo no tratamento de envenenamentos botrópicos ao redor do País, além 

de destacar o potencial antiofídico do gel de uso tópico contendo J. gossypiifolia como 

complemento no tratamento dos efeitos locais da peçonha estudada. Assim, esses resultados 

podem ser o primeiro passo para o desenvolvimento futuro de medicamentos à base de plantas 
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antiofídicas com produtos naturais genuinamente brasileiros para complementação da terapia 

antipeçonhenta atual contra toxicidade local de peçonhas botrópicas. 

 

Palavras-chave: Bothrops erythromelas, soro antiofídico, Jatropha gossypiifolia, gel 

fitoterápico, efeitos locais. 
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2. ABSTRACT 

 

Efficacy of commercial snake antivenom after association with an herbal gel containing 

Jatropha gossypiifolia: effects on Bothrops erythromelas venom local toxicity in mice 

 

Bothrops erythromelas is a snake of medical importance responsible for most of the 

accidents in Northeastern Brazil. However, this snake is not included in the pool of venoms 

that are used in the production of snake antivenom manufactured in Brazil. Furthermore, it is 

well known that antivenom therapy has limited efficacy against venom-induced local effects, 

making the search for complementary alternatives to treat snakebites an important task. 

Jatropha gossypiifolia (Euphorbiaceae) is a medicinal plant widely indicated in folk medicine 

as an antidote for snakebites, and previous studies have demonstrated the potentiality of its 

aqueous leaf extract against some enzymatic and biological effects induced by Bothrops 

venoms. Thereby, in this study, the efficacy of commercial polyvalent bothropic-crotalic 

antivenom, alone or in association with a developed herbal gel containing J. gossypiifolia 

extract, was evaluated against local toxicity induced by B. erythromelas venom in mice. 

Antivenom, used after venom injection, was able to reduce significantly (P<0.05) hemorrhage 

induced by B. erythromelas. The herbal gel, applied topically after venom injection, was able 

to significantly decrease edema and hemorrhage (P<0.05). When antivenom was associated 

with the herbal, the efficacy of antivenom against edematogenic activity was significantly 

increased (P<0.05). Myotoxicity was not inhibited by any of the treatments used. While 

antivenom was able to inhibit significantly the proteolytic, phospholipase A2 (PLA2) and 

hyaluronidase activities in vitro of B. jararaca venom (reference venom), only the 

hyaluronidase activity of B. erythromelas was efficiently inhibited. By western blotting 

analysis, it was possible to observe that antivenom is able to immunologically recognize both 

B. erythromelas and B. jararaca venom, however, with distinct recognition profiles, which 

indicates that there is immunological recognition, but, possibly, this cross-reactivity may 

occur against components that are not toxicologically relevant to B. erythromelas venom 

actions. Together, these results indicate that bothropic-crotalic antivenom has limited efficacy 

against B. erythromelas local effects, illustrating the need of new strategies in the production 

of antivenoms with a broader neutralizing potential in the treatment of bothropic accidents 

around the country, besides highlighting the antiophidic potential of the topical gel containing 

J. gossypiifolia as a complement in the treatment of local effects from the studied venom. 

Thus, these results could be the first step for the future development of antiophidic herbal 
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drugs with genuinely Brazilian natural products to complement current antivenom therapy 

against Bothrops snake venom local toxicity. 

 

Palavras-chave: Bothrops erythromelas, snake antivenom, Jatropha gossypiifolia, herbal gel, 

local effects. 
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3. INTRODUÇÃO 

 

O ofidismo representa um grave problema de saúde pública ao redor do mundo, 

sobretudo em regiões tropicais e subtropicais, tais como África, Ásia, América Latina e partes 

da Oceania (GUTIÉRREZ et al., 2015). Dados mundiais apontam a ocorrência de 1,2 a 5,5 

milhões de acidentes ofídicos por ano, resultando em 25 a 125 mil mortes (KASTURIRATNE 

et al., 2008). Apesar do significativo impacto na saúde humana, o ofidismo continua 

altamente negligenciado por autoridades de saúde nacionais e internacionais, agências de 

fomento, companhias farmacêuticas e organizações de saúde, o que fez com que esse 

problema fosse incluído, desde em 2009, na lista da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 

Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) do século XXI (GUTIÉRREZ et al., 2013).  

O gênero Bothrops compreende cerca de 90% dos envenenamentos ofídicos no 

continente americano (CARRASCO et al., 2016). Peçonhas botrópicas, em geral, induzem um 

quadro patofisiológico semelhante, caracterizado por imediato e proeminente dano local 

tecidual, alterações cardiovasculares, choque hipovolêmico, desordens na coagulação 

sanguínea e alterações renais, decorrentes da ação conjunta de metaloproteinases (SVMPs), 

serinoproteinases (SVSPs), hialuronidases, fosfolipases A2 (PLA2s) e da liberação de 

mediadores da resposta inflamatória (GUTIÉRREZ; ESCALANTE; RUCAVADO, 2009; 

GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989; GUTIÉRREZ et al., 2009). 

Bothrops erythromelas (AMARAL, 1923), comumente conhecida como “jararaca da 

seca”, “jararaca malha de cascavel”, “jararaca do Nordeste” ou “Caatinga lancehead”, é uma 

serpente terrestre de pequeno porte responsável pela maioria dos acidentes ofídicos na região 

Nordeste do Brasil (LIRA-DA-SILVA et al., 2009). Entretanto, esta espécie não está incluída 

na mistura antigênica para a produção dos soros antiofídicos brasileiros, o que vem pondo em 

questão a eficácia dos soros distribuídos nacionalmente contra os efeitos tóxicos dessa espécie 

(FÉLIX-SILVA et al., 2017a). De fato, alguns estudos prévios têm trazido evidências pré-

clínicas de que o soro antipeçonhento utilizado no Brasil pode não neutralizar completamente 

as atividades tóxicas induzidas por todas as peçonhas botrópicas do País, sugerindo que novas 

estratégias devam ser desenvolvidas para o tratamento dos envenenamentos causados por 

serpentes não incluídas no atual pool antigênico (MUNIZ et al., 2000; QUEIROZ et al., 

2008). Em um estudo recente com a peçonha de B. erythromelas, verificou-se que o soro 

antibotrópico, apesar de apresentar reatividade cruzada com a peçonha de B. erythromelas, 

apresentou baixa eficácia inibitória contra os efeitos locais produzidos por essa peçonha 

(FÉLIX-SILVA et al., 2017a). 
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Apesar de ser o único tratamento específico disponível e recomendado, a soroterapia 

antipeçonhenta apresenta ainda algumas limitações que podem comprometer sua eficácia 

clínica. Se a sua utilização for iniciada rapidamente após o envenenamento, a neutralização 

dos efeitos sistêmicos é usualmente atingida com sucesso; no entanto, a neutralização do dano 

tecidual local é mais difícil (CUPO, 2015; GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). Essa baixa 

eficácia quanto aos efeitos locais é algo preocupante, uma vez que a falta de controle da 

progressão dos efeitos locais pode resultar em sequelas permanentes, incluindo até perda de 

tecidos e/ou membros inteiros (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). Além disso, a 

disponibilidade e acessibilidade de soros é limitada em várias regiões, tais como África, Ásia 

e, em menor grau, América Latina, o que pode agravar mais ainda o quadro clínico, já que o 

tempo entre a picada e o tratamento específico é crucial para o sucesso da soroterapia 

antipeçonhenta (CUPO, 2015; GUTIÉRREZ et al., 2015).  

Tendo em vista as limitações da soroterapia antipeçonhenta descritas, torna-se 

importante a busca por alternativas complementares para o tratamento de acidentes ofídicos, 

onde se destacam as plantas medicinais, que são apontadas como fonte rica de inibidores 

naturais e componentes farmacologicamente ativos (GUIMARAES et al., 2014; MORS et al., 

2000; SANTHOSH et al., 2013). Existem vários relatos do uso de plantas medicinais contra 

picadas de serpentes em todo o mundo, especialmente em regiões tropicais e subtropicais da 

Ásia, África e América (DEY; DE, 2012; GOMES et al., 2010). Nos últimos anos, estes 

antídotos herbais usados na medicina tradicional vêm ganhando bastante atenção de 

toxinologistas ao redor do mundo como uma fonte de potentes inibidores contra toxinas de 

peçonhas ofídicas (FÉLIX-SILVA et al., 2017b; SULOCHANA et al., 2015). As possíveis 

vantagens de uma potencial aplicação de plantas medicinais como agentes antiofídicos são 

que, em geral, seriam menos honerosos, de mais fácil acesso, como certa estabilidade a 

temperatura ambiente e poderiam ser capazes de neutralizar um amplo espectro de toxinas, 

incluindo aquelas relacionadas ao dano tecidual local, além de apresentar relativa baixa 

toxicidade (GOMES et al., 2010; SANTHOSH et al., 2013). 

Alguns autores vêm propondo a potencialidade da associação de agentes anti-

inflamatórios e/ou antioxidantes com a soroterapia a fim melhorar o tratamento da 

sintomatologia local e diminuir o risco de complicações devido ao dano tecidual (SUNITHA 

et al., 2015). De fato, estudos experimentais vêm mostrando a potencial melhora da eficácia 

de soros antiofídicos quanto à sintomatologia local após associação com o fármaco anti-

inflamatório dexametasona (ARAÚJO et al., 2007; BARRETO et al., 2017). Resultados 

semelhantes também foram observados com extratos de plantas, como por exemplo, a espécie 
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vegetal Bellucia dichotoma Cogn. (Melastomataceae), que em associação com o soro 

antibotrópico, foi capaz de reduzir significativamente o efeito edematogênico da peçonha de 

Bothrops atrox (MOURA et al., 2014). 

Jatropha gossypiifolia L. (Euphorbiaceae) é uma planta medicinal popularmente 

conhecida no Brasil como “pinhão-roxo” ou em inglês como “bellyache-bush”. Esta espécie é 

amplamente utilizada na medicina popular para vários fins, principalmente como antiofídica, 

anti-inflamatória, anti-hemorrágica, hemostática e cicatrizante, dentre outros usos, tanto por 

via oral quanto por via tópica (FÉLIX-SILVA et al., 2014a). A eficácia do extrato aquoso 

desta planta, administrado por via intraperitoneal, já foi demonstrada previamente em 

camundongos contra os efeitos locais produzidos pela peçonha de B. erythromelas, incluindo 

ainda significativo potencial inibitório frente às atividades enzimáticas fosfolipase A2 (PLA2), 

proteolítica e hialuronidase in vitro (FÉLIX-SILVA et al., 2017a). Além disso, estudos 

apontam o potencial anti-inflamatório (FÉLIX-SILVA et al., 2014b), antioxidante (FÉLIX-

SILVA et al., 2014c) e antimicrobiano (FÉLIX-SILVA et al., 2018) dessa espécie vegetal, 

bem como seu potencial inibitório frente às peçonhas de Bothrops jararaca (FÉLIX-SILVA 

et al., 2014d) e Naja naja (REDDI et al., 2014). 

Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito do soro comercial 

antibotrópico-crotálico (SABC), sozinho ou em combinação com um gel fitoterápico de uso 

tópico contendo o extrato de J. gossypiifolia, frente à toxicidade local (edema, hemorragia e 

miotoxicidade) induzida pela peçonha de B. erythromelas em camundongos, de modo a 

avaliar se o uso do produto vegetal seria capaz de potencializar a eficácia inibitória da 

soroterapia frente os efeitos locais induzidos por essa peçonha. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Substâncias químicas e reagentes 

 

Albumina bovina sérica (BSA), brometo de hexadeciltrimetilamônio, fibrinogênio 

bovino, hidroxipropilmetilcelulose, polaxamer F-127, reagente de Bradford e Tween 20 foram 

adquiridos comercialmente da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EUA). Reagente de Drabkin 

(ferricianeto de potássio 120 mM, cianeto de potássio 150 mM e detergente não-iônico 0,1% 

em fosfofato de potássio monobásico 200 mM) e solução padrão de hemoglobina foram 

adquiridos da Bioclin (Belo Horizonte, MG, Brasil). Anticorpo secundário de cabra anti-IgG 

de cavalo conjugado com fosfatase alcalina (GAH/IgG-AP), 5-bromo-4-cloro-3-indolil 

fosfato (BCIP) e azul de nitrotetrazólio (NBT) foi adquirido da Promega Corp. (Madison, 

Wisconsin, USA). Tiopental sódico foi adquirido da Cristália (Itapira, SP, Brasil). Todos os 

reagentes para eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecilsulfato de sódio (SDS-

PAGE) foram adquiridos da GE Healthcare (Piscataway, NJ, USA). Todos os outros 

reagentes e solventes utilizados foram de grau analítico. A água utilizada foi purificada por 

osmose reversa. Tampão fosfato-salino (PBS) pH 7,4 foi utilizado e consituído de de NaCl 

137 mM, KCl 3 mM, KH2PO4 1,5 mM e Na2HPO4 10 mM. 

 

4.2 Material vegetal 

 

4.2.1 Coleta do material vegetal e autenticação botânica 

 

Folhas da espécie vegetal Jatropha gossypiifolia L. (Euphorbiaceae) foram coletadas no 

município de Santa Cruz, no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil (6°13’08,1’’S 

36°01’17,8’’O), em novembro de 2014. A coleta do material vegetal foi realizada mediante 

autorização do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) (Número 

do processo: 35017) e do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) (Número do 

processo: 010844/2013-9). A identificação botânica do material foi realizada no Herbário do 

Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde amostras 

autênticas de J. gossypiifolia encontram-se depositadas sob o número de exsicata UFRN 

12561. As folhas foram secas a 45ºC em estufa de ar circulante, trituradas e armazenadas em 

recipientes hermeticamente fechados, protegidos da luz e umidade até o uso para o preparo do 

extrato. 
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4.2.2 Extração das folhas 

 

O extrato aquoso de J. gossypiifolia foi preparado pelo método decocção, através do 

aquecimento das folhas secas com água purificada na proporção 1:10 (p/v) por 15 min a 

100ºC. O método de extração foi escolhido baseado na literatura prévia que indica que esta é 

principal forma de utilização na medicina popular (decocto) e em estudos prévios de nosso 

grupo de pesquisa (FÉLIX-SILVA et al., 2014a; FÉLIX-SILVA et al., 2017a; FÉLIX-SILVA 

et al., 2014c; FÉLIX-SILVA et al., 2014d). O extrato obtido após a filtração a vácuo foi 

liofilizado (rendimento de 12,44% relativo à planta seca) e armazenado a -20ºC até o 

momento do uso. O extrato liofilizado foi utilizado para análise química e para o preparo do 

gel fitoterápico à base de J. gossypiifolia. 

 

4.2.3 Caracterização química por cromatografia líquida de alta eficiência com 

detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD) 

 

O perfil flavonoídico do extrato aquoso de J. gossypiifolia foi analisado por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Arranjo de Diodos (CLAE-DAD). 

As análises foram realizadas utilizando o cromatógrafo líquido Merck-Hitachi
®
, modelo 

Chromaster, acoplado a um detector de arranjo de diodos com bomba quaternária, a um forno 

de coluna e um autoinjetor. As análises cromatográficas foram realizadas utilizando uma 

coluna de fase reversa C-18 Thermo Scientific
®
 (250 x 4,6 mm, 5 µm de tamanho de 

partícula). Os eluentes foram: ácido fórmico 0,5% (pH 2,37) (A) e acetonitrila (B). O seguinte 

gradiente (v/v) foi aplicado (tempo total de análise de 70 minutos): 10-17% B, 0-10 min; 17% 

B, 10-60 min; 17-20% B, 60-70 min. O fluxo foi mantido constante em 0,5 mL/min e 20 µL 

de cada amostra foram injetados. A temperatura da coluna foi mantida em 23ºC. O extrato foi 

comparado com padrões dos flavonoides orientina (≥ 97%), isoorientina (≥ 98%), vitexina (≥ 

95%) e isovitexina (≥ 98%). O extrato liofilizado foi ressuspendido em água purificada 

(concentração final: 2 mg/mL) e os padrões em solução metanol: água (1:1, v/v) 

(concentração final: 50 µg/mL). Amostras e solventes foram filtrados em membrana de 0,45 

μm. Todas as análises foram realizadas em triplicata. Os tempos de retenção (tR) e espectros 

ultra-violeta foram obtidos dos picos cromatográficos a 254 e 340 nm, com a aquisição de 

espectro UV na faixa de 200 a 400 nm. A identificação dos flavonoides foi baseada na 

comparação do tR, espectro UV dos picos majoritários e na observação do aumento da área do 

pico após co-injeção dos extratos com padrões. 
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4.2.4 Preparo do gel fitoterápico 

 

O gel fitoterápico à base de J. gossypiifolia foi preparado de acordo com a metodologia 

padronizada por nosso grupo de pesquisa (XAVIER-SANTOS, 2016). A formulação final é 

composta de (p/p): extrato liofilizado de J. gossypiifolia (5%), hidroxipropilmetilcelulose 

(0,2%), propilenoglicol (0,3%), polaxamer F-127 (1,5%), isopropanol (0,5%) e metilparabeno 

(0,02%) em água. 

 

4.3 Peçonha ofídica 

 

Peçonha liofilizada da serpente B. erythromelas (PBe) foi fornecida pelo Instituto 

Butantan, SP, Brasil, sendo mantida a -20ºC até o uso. Soluções de peçonha foram preparadas 

em PBS e dosadas pelo método de Bradford, utilizando BSA como padrão (BRADFORD, 

1976). O uso científico desse material foi aprovado pelo Conselho de Gestão do Patrimônio 

Genético (CGEN) (Número do processo: 010844/2013-9). 

 

4.4 Soro antiofídico  

 

O soro comercial antibotrópico-crotálico (SABC) utilizado foi adquirido da Lema Injex 

Biologic (Vespasiano, MG, Brasil). Conforme a bula do produto, trata-se de uma solução 

purificada por digestão péptica e liofilizada de imunoglobulinas específicas obtidas de soro de 

equinos hiper-imunizados com peçonhas das serpentes Bothrops jararaca e Crotalus durissus 

terrificus, acrescida de 0,5% de fenol como preservativo. O lote empregado foi 013/15B e, de 

acordo com a bula do produto, cada mililitro de SABC é capaz de neutralizar 2 mg da 

peçonha de B. jararaca (peçonha de referência). 

 

4.5 Inibição dos efeitos locais induzidos pela peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) in 

vivo 

 

4.5.1 Animais de experimentação 

 

Experimentos envolvendo animais foram realizados seguindo-se as recomendações do 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e as diretrizes 

internacionais para a investigação biomédica envolvendo animais do Conselho de 
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Organizações Internacionais de Ciências Médicas (CIOMS). O protocolo experimental 

utilizado foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (número do protocolo: 004/2013). 

Foram utilizados camundongos albinos Swiss (cerca de 30 g, 6-8 semanas de vida), de 

ambos os sexos, fornecidos pelo biotério do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Os camundongos foram pareados por sexo e idade em todos 

os experimentos. Os animais foram mantidos em gaiolas padrões de polipropileno (30 × 19 × 

13 cm) e mantidos em temperatura controlada (22 ± 2ºC) em um ciclo claro/escuro de 12 h. 

Os camundongos foram alimentados com ração extrusada padrão de laboratório (Presence
®
, 

Agroline, Campo Grande, MS, Brasil) e água ad libitum. Ao final dos experimentos, os 

animais foram eutanasiados por overdose de tiopental sódico (100 mg/kg) pela via 

intraperitoneal (i.p.). 

 

4.5.2 Esquema de tratamento 

 

Antes de avaliar a eficácia dos tratamentos nos efeitos locais de PBe, as doses mínimas 

de peçonha para induzir os efeitos estudados (edema, hemorragia e miotoxicidade) foram 

determinadas, conforme descrito a seguir. Após a escolha das doses mínimas de peçonha para 

cada modelo experimental, foram estabelecidas doses de SABC e gel para o tratamento dos 

animais após o envenenamento experimental com PBe, sozinhos ou em combinação. Os 

grupos de tratamento consistiram em: 

 

(1) PBe + SABC: os animais receberam injeção de PBe e 1 min depois receberam 

tratamento intraperitoneal (i.p.) com 100 µL de SABC; 

(2) PBe + SABC + gel (associação): os animais receberam injeção de PBe, 1 min depois 

receberam tratamento i.p. com 100 µL de SABC e, por fim, receberam tratamento tópico com 

20 mg do gel fitoterápico, aplicado a partir de movimentos padronizados de 25 fricções com 

um swab, 2 min após o enveneneamento e depois reaplicado na metade da duração do modelo 

experimental (2 h na atividade edematogênica e 1,5 h nas atividades hemorrágica e 

miotóxica); 

(3) PBe + gel: os animais receberam injeção de PBe e depois receberam tratamento 

tópico com 20 mg do gel fitoterápico, aplicado a partir de movimentos padronizados de 25 

fricções com um swab, 2 min após o enveneneamento e depois reaplicado na metade da 
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duração do modelo experimental (2 h na atividade edematogênica e 1,5 h nas atividades 

hemorrágica e miotóxica). 

 

A dose e a via de administração de SABC foi selecionada baseando-se em ensaios 

piloto, em estudos prévios na literatura e na própria bula do produto, que indica que 1 mL de 

soro neutraliza 2 mg de peçonha de B. jararaca (peçonha de referência). Considerando-se as 

doses-desafio de PBe utilizadas, um excesso de SABC foi utilizado em todos os ensaios, para 

evitar possíveis resultados falso-negativos devido a baixas dosagens de SABC. O protocolo 

de aplicação do gel (número de fricções e quantidade aplicada) foi otimizado para permitir a 

perfeita internalização da formulação na pele dos animais. 

Além dos grupos tratados, como controle, utilizaram-se grupos de animais injetados 

apenas com PBe (controle envenenamento experimental) e grupos de animais injetados 

apenas com PBS (controle saudável). 

 

4.5.3 Atividade edematogênica 

 

A atividade edematogênica de PBe foi avaliada utilizando o modelo de edema de pata, 

conforme descrito previamente na literatura, com pequenas modificações (FÉLIX-SILVA et 

al., 2017a). O edema foi induzido pela injeção subcutânea na pata posterior direita de 50 µL 

de PBS contendo 1 µg de PBe. A quantidade de peçonha utilizada foi capaz de induzir edema 

de pata significativo ao longo de 4 h de observação, sem produzir hemorragia local. A 

espessura individual das patas foi mensurada imediatamente antes da injeção da peçonha 

(valor basal) e em intervalos de tempo selecionados após a indução do edema (0,5; 1; 2; 3 e 4 

h), utilizando um paquímetro digital (Digimess, São Paulo, SP, Brasil). O edema foi expresso 

como a diferença percentual entre a espessura da pata depois (nos respectivos tempos) e antes 

(valores basais) da injeção da peçonha. Adicionalmente, a área sob a curva temporal após 4 h 

(ASC0-4 h) foi calculada para cada grupo experimental. 

 

4.5.4 Atividade hemorrágica 

 

A atividade hemorrágica de PBe foi avaliada utilizando o modelo de hemorragia de 

pele, conforme descrito previamente na literatura, com pequenas modificações 

(ESMERALDINO; SOUZA; SAMPAIO, 2005; KONDO et al., 1960). A hemorragia foi 

induzida pela injeção intradérmica, no dorso depilado dos animais, de 50 µL de PBS contendo 
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25 µg de PBe. Após 3 h, os animais foram eutanasiados e a superfície interna da pele foi 

exposta e fododocumentada. As imagens foram binarizadas e as áreas de cada halo 

hemorrágico foi mensurada em mm
2
, utilizando o software ImageJ 1.44p (National Institutes 

of Health, MD, EUA). 

 

4.5.5 Atividade miotóxica 

 

A atividade miotóxica de PBe foi avaliada conforme descrito previamente na literatura 

com pequenas modificações (MEBS; EHRENFELD; SAMEJIMA, 1983; RUCAVADO et al., 

2000). O dano muscular foi induzido pela injeção, no músculo gastrocnêmio direito, de 50 µL 

de PBS contendo 50 µg de PBe. Após 3 h, o sangue dos animais foi coletado, incubado por 30 

min a 37ºC e então centrifugado a 3.000 g por 15 min para obtenção do soro. O soro de cada 

animal foi então utilizado para quantificar o nível de creatina quinase (CK), utilizando kits 

comerciais em um analisador automático Labmax Plenno, de acordo com as recomendações 

do fabricante (Labtest, Lagoa Santa, MG, Brasil).  

A miotoxicidade indireta também foi avaliada, por meio da quantificação de 

hemoglobina no tecido muscular injetado com a peçonha. Após a coleta do sangue, os animais 

foram eutanasiados e os músculos injetados foram dissecados, fragmentados e 

homogeneizados em 1 mL de reagente de Drabkin. Após incubação em overnight a 8ºC, as 

amostras foram primeiramente centrifugadas a 3.000 g por 5 min a 4ºC e, logo em seguida, o 

sobrenadante obtido foi centrifugado a 16.000 g por 30 min a 4ºC. Por fim, 100 µL do 

sobrenadante límpido obtido foi lido a 540 nm em uma leitora de microplacas (Epoch-Biotek, 

Winooski, VT, EUA), utilizando reagente de Drabkin como branco. A concentração de 

hemoglobina (em mg/mL) no músculo foi determinada através de uma curva de calibração 

utilizando hemoglobina como padrão.  

 

4.6 Inibição das atividades enzimáticas da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) in 

vitro 

 

4.5.1 Pré-incubação in vitro 

 

O potencial inibitório in vitro do SABC frente PBe foi avaliado para analisar a potência 

neutralizante desse soro frente às principais classes de toxinas enzimáticas envolvidas na 

gênese da sintomatologia local induzida por envenenamentos botrópicos. Em paralelo, 
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utilizou-se PBj como peçonha de referência. Para os ensaios de inibição, quantidades fixas de 

cada peçonha foram pré-incubadas por 60 min a 37ºC com quantidades crescentes de SABC. 

Em seguida, as misturas peçonha + soro foram submetidas aos ensaios enzimáticos descritos a 

seguir. Tubos onde SABC foi substituído por PBS foram utilizados como controle (100% de 

atividade). Tubos onde se omitiu a adição de peçonha ou soro foram utilizados como controle 

negativo. A potência neutralizante do SABC frente às duas peçonhas foi calculada em termos 

de concentração efetiva mediana (CE50), expressa como mg de peçonha neutralizada em 50% 

de sua atividade por 1 mL de soro (WHO, 2010). 

Assim como nos estudos in vivo, considerando-se as concentrações de peçonha 

empregadas neste trabalho, utilizaram-se proporções peçonha/soro em uma faixa ampla para 

garantir, nas maiores proporções utilizadas, que um excesso de SABC fosse empregado em 

todos os ensaios, para evitar assim possíveis resultados falso-negativos devido a uma eventual 

baixa dosagem de soro.  

 

4.5.2 Atividade proteolítica 

 

A atividade proteolítica foi determinada utilizando fibrinogênio bovino como substrato, 

conforme descrito previamente na literatura, com pequenas modificações (EDGAR; 

PRENTICE, 1973). Alíquotas de 5 µg de PBe ou PBj (em 30 µL de PBS), pré-incubadas por 

60 min a 37ºC com diferentes quantidades de SABC (1:0,125 – 1:4, peçonha:SABC, p/p), 

foram incubadas a 37ºC por 5 h com 25 µL de fibrinogênio bovino 2 µg/µL. A reação 

enzimática foi interrompida pela adição de 25 µL de tampão Tris-HCl 50 mM pH 8,8 

contendo glicerol 10%, β-mercaptoetanol 10%, SDS 2% e azul de bromofenol 0,05%, seguido 

de fervura por 5 min. As amostras foram separadas através de SDS-PAGE 12%, sendo os géis 

corados com Coomassie Brilliant Blue G-250 e a atividade fibrinogenolítica determinada pela 

clivagem das cadeias alfa, beta e/ou gama do fibrinogênio e a observação do aparecimento de 

produtos de sua degradação. Fibrinogênio sozinho foi utilizado como controle, para 

visualização do perfil eletroforético do fibrinogênio intacto. Os géis foram digitalizados e as 

imagens foram binarizadas para a mensuração da área de uma das bandas referentes à 

degradação do fibrinogênio, utilizando o software ImageJ 1.44p (National Institutes of Health, 

MD, EUA). 
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4.5.3 Atividade fosfolipase A2 (PLA2) 

 

A atividade fosfolipase A2 (PLA2) foi determinada utilizando suspensão de gema de ovo 

(1:3, v/v, gema de ovo: PBS) como substrato, conforme descrito previamente na literatura, 

com pequenas modificações (HABERMANN; HARDT, 1972). Primeiramente, gema de ovo 

de galinha foi misturada com PBS em uma proporção de 1:3 (v/v, gema de ovo: PBS) e então 

centrifugada a 400 g por 2 min a temperatura ambiente, para a obtenção da suspensão estoque 

de gema de ovo. Em seguida, meios contendo 1% de agarose, 10% de suspensão de gema de 

ovo e 0,1 mM de cloreto de cálcio foram preparados e dispostos em placas de Petri até sua 

solidificação. Orifícios de 5 mm foram produzidos para posterior aplicação das amostras. 

Alíquotas de 1 µg de PBe ou 10 µg de PBj (em 30 µL de PBS), pré-incubadas por 60 min a 

37ºC com diferentes quantidades de SABC (1:0,125 – 1:2, peçonha:SABC, p/p), foram 

aplicadas nos orifícios e incubadas por 24 h a 37ºC. O diâmetro das zonas incolores de lise de 

substrato contra um background amarelo foi mensurado com um paquímetro digital 

(Digimess, São Paulo, SP, Brasil). 

 

4.5.4 Atividade hialuronidásica 

 

A atividade hialuronidásica das peçonhas foi determinada turbidimetricamente em 

microplacas de 96 poços utilizando ácido hialurônico como substrato, conforme descrito 

previamente, com algumas modificações (PAIXÃO-CAVALCANTE et al., 2015). Alíquotas 

de 10 µg de PBe ou 5 µg de PBj (em 20 µL de PBS), pré-incubadas por 60 min a 37ºC com 

diferentes quantidades de SABC (1:0,125 – 1:1, peçonha:SABC, p/p), foram incubadas a 37ºC 

por 1 h com 80 µL de tampão acetato de sódio 0,2 M pH 6,0 contendo NaCl 0,15 M e 10 µg 

de ácido hialurônico. Brancos foram preparados da mesma forma, exceto pela omissão do 

substrato. A reação enzimática foi interrompida pela adição de 200 µL de brometo de 

hexadeciltrimetilamônio 2,5% em hidróxido de sódio 2%. Após 10 min a temperatura 

ambiente, a absorbância foi lida a 405 nm, utilizando uma leitora de microplacas (Epoch-

BioTek, Winooski, VT, EUA).  

 

4.7 Eletroforese e western blotting 

 

Para a avaliação da reatividade cruzada de SABC, 25 µg de PBe ou PBj (referência) 

foram solubilizados em tampão redutor ou não-redutor, separadas através de SDS-PAGE 12% 
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(LAEMMLI, 1970) e eletrotransferidas para membranas de nitrocelulose (TOWBIN; 

STAEHELIN; GORDON, 1979). Após a transferência, as membranas foram bloqueadas com 

PBS contendo BSA 5% e incubadas a temperatura ambiente por 1 h com SABC (1:10.000). 

Proteínas imunorreativas foram detectadas usando GAH/IgG-AP (1:7.500) em PBS/BSA 1% 

a temperatura ambiente por 1 h. Após 3 lavagens de 10 min cada com PBS/Tween-20 0,05%, 

os blots foram revelados utilizando NBT/BCIP, de acordo com as instruções do fabricante. 

 

4.8 Análise estatística 

 

Todos os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM), com 

n=5 animais por grupo experimental ou n=3 repetições para os ensaios in vitro. Análises de 

variância (ANOVA) de uma via seguido de teste de Tukey ou de duas vias seguido de teste de 

Bonferroni, bem como as análises de regressão linear, foram realizadas utilizando o software 

GraphPad Prism versão 5.00 (San Diego, CA, EUA). Valores de P menores que 0,05 foram 

considerados significativos. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização química do extrato vegetal 

 

Por meio de CLAE-DAD, o extrato exibiu pelo menos quatro picos majoritários com 

espectros UV semelhantes aos flavonoides C-glicosilados derivados da luteolina e da 

apigenina (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970). Para confirmar a identidade dos picos, 

co-injeções do extrato com padrões de flavonoides foram realizadas, sendo possível observar 

o aumento da área do pico de cada padrão cromatográfico analisado. Os picos 1, 2, 3 e 4 

tiveram suas identidades confirmadas como, respectivamente, isoorientina, orientina, vitexina 

e isovitexina (Figura 21). 

 

Figura 21 – Cromatograma (CLAE-DAD) do extrato aquoso das folhas de Jatropha gossypiifolia 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

mUA: Miliunidades de absorbância. 

Quatro compostos foram identificados: isoorientina (pico 1), orientina (pico 2), vitexina (pico 3) e isovitexina 

(pico 4).  

  

5.2 Inibição da atividade edematogênica 

 

PBe produziu um edema de rápido desenvolvimento, com um pico de efeito logo nos 

primeiros minutos (Figura 22). O pós-tratamento com o SABC só foi capaz de reduzir 

significativamente o efeito edematogênico da peçonha após 4 h do envenenamento (P<0,01), 
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produzindo em torno de 37% de inibição nesse ponto de tempo (Tabela 9). Porém, quando o 

SABC foi utilizado em associação com o gel fitoterápico, houve uma potencialização do 

efeito do soro, uma vez que a associação promoveu uma redução significativa do efeito 

edematogênico de PBe já a partir dos primeiros 30 min após a injeção da peçonha (P<0,001), 

atingindo um percentual de inibição de cerca de 70% ao final das 4 h (Tabela 9). O gel 

sozinho também produziu resultados satisfatórios, porém só foi capaz de inibir 

significativamente (P<0,01) o edema após 1 h da injeção da peçonha, o que pode indicar que, 

no caso da associação, o extrato e o SABC agiram de forma sinérgica para produzir uma 

melhor eficácia inibitória já nos primeiros minutos após o envenenamento experimental.  

 

Figura 22 – Efeito do soro antibotrópico-crotálico (SABC) e de sua associação com o gel à base de 

Jatropha gossypiifolia no curso temporal do edema induzido pela peçonha de Bothrops erythromelas (PBe)  

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Dados apresentados como média ± EPM (n = 5/ grupo)  
**P<0,01 e ***P<0,001, quando comparado ao controle PBe após ANOVA de duas vias seguido de teste de 

Bonferroni.  
 

Tabela 9 – Porcentagens de inibição do soro antibotrópico-crotálico (SABC) e de sua associação com o gel 

à base de Jatropha gossypiifolia contra o edema de pata induzido pela peçonha de Bothrops erythromelas 

(PBe) em cada tempo analisado 

Tratamento 
Tempo (h) 

0,5 1 2 3 4 

SABC 9,8 ± 7,7 16,6 ± 7,4 23,5 ± 6,2 23,3 ± 5,4 36,7 ± 7,8** 

SABC + gel 35,4 ± 6,7*** 43,3 ± 5,9*** 46,1 ± 5,2*** 40,2 ± 3,9*** 70,6 ± 10,3*** 

Gel 21,1 ± 9,3 29,8 ± 7,5** 38,9 ± 8,2*** 43,6 ± 13,1*** 63,5 ± 8,8*** 

Fonte: Resultados experimentais. 

Dados apresentados como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

Porcentagem de inibição calculada para cada tempo como a seguir: [1 – (%Edemateste – %EdemaControle PBS) ÷ 

(%EdemaControle PBe – %EdemaControle PBS)] × 100. 

**P<0,01 e ***P<0,001, quando comparado ao controle PBe após ANOVA de duas vias seguido de teste de 

Bonferroni 
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Considerando o efeito edematogênico total, visualizado pelos valores de ASC0-4 h 

(Figura 23), pode ser observado que o SABC apresentou baixa atividade inibitória, de modo 

que não houve diferença estatisticamente significativa entre o grupo tratado com o soro 

isoladamente e o grupo controle PBe (P>0,05). O gel sozinho, por outro lado, reduziu 

significativamente (P<0,01) o efeito edematogênico, com porcentagem de inibição em torno 

de 38% (Tabela 10). A associação do soro com o gel foi o tratamento que apresentou melhor 

resultado, ao inibir em quase 50% do edema produzido pela peçonha. De forma interessante, 

como pode ser observado na Figura 23, a maior atividade inibitória da associação foi 

estatisticamente significativa (P<0,05), o que indica, portanto, o efeito positivo do uso do gel 

fitoterápico no potencial inibitório do SABC, indicando um efeito sinérgico de 

potencialização entre os dois tratamentos. 

 

Figura 23 – Efeito do soro antibotrópico-crotálico (SABC) e de sua associação com o gel à base de 

Jatropha gossypiifolia nos valores de área sob a curva (ASC0-4 h) do edema induzido pela peçonha de 

Bothrops erythromelas (PBe) 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Dados apresentados como média ± EPM (n = 5/ grupo)  
**P<0,01 e ***P<0,001, quando comparado ao controle PBe após ANOVA de uma via seguido de teste de 

Tukey. 
 

Tabela 10 – Resumo dos percentuais de inibição do soro antibotrópico-crotálico (SABC) e de sua 

associação com o gel à base de Jatropha gossypiifolia contra os efeitos locais edematogênico, hemorrágico e 

miotóxico induzidos pela peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) in vivo 

Tratamento 

Inibição (%) 

Atividade edematogênica Atividade hemorrágica Atividade miotóxica 

ASC0-4 h  Halo hemorrágico CK Hemoglobina 

SABC 20,8 ± 6,7  58,9 ± 6,3* 34,2 ± 10,7 36,0 ± 7,6* 

SABC + gel 45,6 ± 4,4***  74,5 ± 10,0** 0 23,0 ± 5,4** 

Gel 38,1 ± 9,4**  18,6 ± 14,7 7,0 ± 3,1 27,8 ± 6,2* 

Fonte: Resultados experimentais. 

Dados apresentados como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

ASC0-4 h: área sob a curva após 4 h. CK: creatina quinase. 

Porcentagem de inibição calculada para cada atividade como: [1 – (Atividadeteste – AtividadeControle PBS) ÷ 

(AtividadeControle PBe – AtividadeControle PBS)] × 100. 

*P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001, quando comparado ao controle PBe após ANOVA de uma via seguido de 

teste de Tukey.  
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5.3 Inibição da atividade hemorrágica 

 

Como pode ser visualizado na Figura 24, o SABC foi capaz de reduzir 

significativamente (P<0,05) a hemorragia local induzida por PBe, produzindo quase 60% de 

inibição (Tabela 10). O gel por si só não apresentou percentual inibitório significativo 

(P>0,05), o que culminou em nenhum efeito benéfico em sua associação com o gel (P>0,05). 

O grupo de animais tratados com a associação apresentou um percentual de inibição de mais 

de 70%, que provavalmente é decorrente exclusivamente da ação inibitória do SABC frente às 

SVMPs hemorrágicas da peçonha.  

 

Figura 24 – Efeito do soro antibotrópico-crotálico (SABC) e de sua associação com o gel à base de 

Jatropha gossypiifolia na hemorragia local induzida pela peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

A: Área dos halos hemorrágicos. Dados apresentados como média ± EPM (n = 5/ grupo). *P<0,05 e **P<0,01, 

quando comparado ao controle PBe após ANOVA de uma via seguido de teste de Tukey. B: Fotografias 

representativas dos halos hemorrágicos de cada grupo experimental. 
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5.4 Inibição da atividade miotóxica 

 

PBe produziu significativa miotoxicidade, aumentando significativamente os níveis 

séricos de CK. No entanto, nenhum dos tratamentos realizados foi capaz de reverter esse 

efeito (Tabela 10). Porém, o SABC sozinho (P<0,05) ou em associação com o gel fitoterápico 

(P<0,01), foi capaz de diminuir significativamente o nível de hemorragia no músculo injetado 

com a peçonha (Figura 25). O gel sozinho também foi capaz de diminuir o teor de 

hemoglobina no músculo afetado (P<0,05, quase 30% de inibição), porém não houve 

aumento da eficácia inibitória quando soro e gel foram combinados (P>0,05).  

 

Figura 25 – Efeito do soro antibotrópico-crotálico (SABC) e de sua associação com o gel à base de 

Jatropha gossypiifolia no teor de hemoglobina no tecido muscular de camundongos injetados 

intramuscularmente com a peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Dados apresentados como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

*P<0,05 e **P<0,01, quando comparado ao controle PBe após ANOVA de uma via seguido de teste de Tukey. 
 

5.5 Inibição das atividades enzimáticas in vitro 

 

Conforme pode ser visualizado na Tabela 11, SABC foi capaz de inibir eficientemente 

as atividades proteolítica, PLA2 e hialuronidade de PBj, como já era de se esperar, já que essa 

é uma das peçonhas empregadas na produção do soro avaliado. No entanto, as atividades 

proteolítica e PLA2 de PBe foram pobremente inibidas, mesmo utilizando-se proporções 

PBe:SABC bem superiores ao necessário, de acordo com a bula do produto. Na atividade 

proteolítica, a porcentagem de inibição máxima obtida, utilizando-se a proporção de 1:4 

PBe:SABC (p/p) foi de cerca de 31%, enquanto na atividade PLA2, utilizando-se a proporção 

de 1:2 PBe:SABC (p/p), a porcentagem de inibição máxima encontrada foi de 

aproximadamente 39% (dados não mostrados). 
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Tabela 11 – Potência neutralizante do soro antibotrópico-crotálico (SABC) contra as peçonhas de 

Bothrops erythromelas (PBe) e Bothrops jararaca (PBj) in vitro 

Peçonha 
CE50 (mg/mL) 

Atividade proteolítica Atividade PLA2 Atividade hialuronidase 

PBe < 0,25* < 0,5* 4,14 ± 0,34 

PBj (peçonha de referência) 4,10 ± 0,09 1,25 ± 0,03 2,72 ± 0,11 

Fonte: Resultados experimentais. 

Dados apresentados como média ± EPM (n = 3). 

EC50: concentração efetiva mediana, expressa como mg de peçonha neutralizada em 50% de sua atividade por 1 

mL de soro. 

*A CE50 não pode ser determinada, pois mesmo utilizando-se a maior proporção peçonha: soro não se atingiu 

50% de inibição. 

 

 

5.6 Análise por western blotting 

 

Por meio de western blotting, foi demonstrado que o SABC foi capaz de reconhecer 

imunologicamente ambas PBe e PBj (Figura 26). Porém, esse reconhecimento não foi igual 

para as peçonhas. 

 

Figura 26 – Análise por western blotting das peçonhas de Bothrops erythromelas (PBe) e Bothrops jararaca 

(PBj) 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Amostras de peçonhas (25 µg) foram separadas por SDS-PAGE 12% em condições redutoras ou não-redutoras, 

eletrotransferidas para membranas de nitrocelulose e incubadas com soro antibotrópico-crotálico (SABC) diluído 

1:10.000, seguido de GAH/IgG-AP (1:7.500). A reação foi visualizada com NBT e BCIP. 
 

O soro reconheceu com maior intensidade componentes com massa molecular em torno 

de 50 kDa. Porém, curiosamente, esse reconhecimento antigênico pareceu ser maior em PBe 

do que em PBj. Bandas com massas moleculares maiores também puderam ser detectadas, 

com diferentes tamanhos e intensidades nas peçonhas investigadas. Alguns componentes 

foram detectados apenas em PBj, enquanto outros apenas em PBe, o que pode justificar a 

diferente eficácia do SABC contra cada uma dessas peçonhas observada experimentalmente.  
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6. DISCUSSÃO 

 

Uma das consequências mais graves dos envenenamentos por serpentes viperídeas, 

onde se incluem as serpentes do gênero Bothrops, é o desenvolvimento de dano tecidual local, 

caracterizado por edema, mionecrose, dermonecrose, inflamação e hemorragia, que se não 

tratados rapidamente, podem resultar em danos permanentes nos tecidos e sequelas, com 

efeitos físicos e psicológicos duradouros nas vítimas afetadas (GUTIÉRREZ, 2016). 

Bothrops erythromelas, apesar de sua importância epidemiológica na região Nordeste 

do Brasil, não está incluída na mistura antigênica para a produção dos soros antiofídicos 

brasileiros, o que vem pondo em questão a eficácia dos soros distribuídos nacionalmente 

contra os efeitos tóxicos dessa espécie, sobretudo em relação aos efeitos locais (FÉLIX-

SILVA et al., 2017a). Além disso, é bem conhecida a limitada eficácia clínica da soroterapia 

quanto aos efeitos locais produzidos em envenamentos ofídicos, o que torna mais importante 

ainda a busca por alternativas que complementem a soroterapia. Nesse sentido, e 

considerando-se estudos prévios mostrando a potencialidade da espécie vegetal Jatropha 

gossypiifolia como antiofídica (FÉLIX-SILVA et al., 2017b), um gel fitoterápico contendo o 

extrato aquoso dessa espécie vegetal foi avaliado, visando sua aplicação como complementar 

à soroterapia antipeçonhenta no tratamento dos efeitos locais produzidos pela peçonha da 

serpente B. erythromelas (PBe). Para isso, o gel fitoterápico foi testado sozinho ou em 

combinação com o soro comercial antibotrópico-crotálico (SABC) quanto aos efeitos locais 

produzidos por PBe em camundongos. Um resumo do potencial inibitório do SABC sozinho 

ou em associação com o gel fitoterápico quanto a esses efeitos locais pode ser encontrado na 

Tabela 10. 

O padrão ouro para a avaliação da capacidade neutralizante de soros antipeçonhentos se 

baseia no ensaio de neutralização da letalidade, que envolve a pré-incubação de doses fixas de 

peçonha com várias diluições de soro, utilizando um grupo controle no qual a peçonha é 

incubada com solução salina no lugar do soro, e posterior injeção dessas misturas em 

camundongos, para observação do acontecimento de mortes (GUTIÉRREZ, 2016). No 

entanto, este tipo de metodologia não representa fielmente a real situação onde o tratamento 

ocorre após o envenenamento já ter sido estabelecido, o que contribui para a ocorrência de 

resultados pré-clínicos algumas vezes discrepantes quanto à real efetividade de soros 

antipeçonhentos frente a diferentes peçonhas (BARRETO et al., 2017; FÉLIX-SILVA et al., 

2017b). Assim, é importante destacar que nos testes de eficácia in vivo realizados no presente 

estudo, foi empregado o protocolo de pós-tratamento (isto é, os tratamentos realizados 
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posteriormente à indução do envenenamento), tanto para soro quanto para o gel fitoterápico e 

a associação deles. 

Na avaliação da atividade antiedematogênica, observou-se que o SABC sozinho inibiu 

muito pobremente o edema induzido por PBe (Figura 22), sendo capaz de inibir o efeito 

edematogênico apenas ao final das 4 h após a indução do envenenamento (Tabela 9). Já 

quando o soro foi associado ao uso do gel fitoterápico, houve uma melhora significativa 

(P<0,05) do efeito inibitório observado (Figura 23), mostrando, portanto, o efeito sinérgico do 

uso do gel no tratamento desse efeito local. De maneira interessante, enquanto o SABC 

sozinho só foi efetivo após 4 h do envenenamento experimental, a associação SABC + gel já 

foi efetiva nos primeiros 30 min, o que é um resultado muito promissor quando se considera 

que o tempo é fator crucial para o sucesso da terapia antipeçonhenta, de modo que quanto 

mais cedo os efeitos tóxicos locais forem tratados e revertidos, menor é a probabilidade de 

haver futuramente sequelas permanentes nas vítimas (CUPO, 2015; GUTIÉRREZ et al., 

2015).  

A patofisiologia da formação do edema é complexa, sendo associada a uma intensa e 

intricada reação inflamatória ocasionada tanto pela ação direta de toxinas da peçonha na 

microvasculatura, bem como por efeito de mediadores inflamatórios endógenos liberados em 

reposta a essas toxinas (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989; GUTIÉRREZ et al., 2009). 

Inclusive, essa modulação do dano tecidual local por mediadores inflamatórios endógenos 

costuma diminuir a eficácia dos soros antiofídicos, uma vez que o soro antipeçonhento é 

capaz de neutralizar as toxinas, porém não consegue reduzir a inflamação provocada pelos 

mediadores químicos liberados em resposta a elas (ARAÚJO et al., 2007; GUTIÉRREZ; 

LOMONTE, 1989). Sendo assim, uma justificativa plausível para a baixa eficácia do SABC 

contra o edema induzido por PBe seja justamente pelo fato de o soro não ser capaz de reverter 

o processo inflamatório já instaurado em decorrência dessa modulação endógena. Além disso, 

conforme apresentado na Tabela 11, SABC não foi capaz de inibir eficientemente as 

atividades proteolítica e PLA2 de PBe, indicando a baixa atividade inibitória desse soro 

também quanto a toxinas que são relevantes para o efeito edematogênico local, o que pode 

justificar a sua menor eficácia in vivo. 

Paralalelamente, a maior eficácia do soro em associação com o gel fitoterápico pode ser 

associada com a capacidade, já demonstrada previamente na literatura, do extrato aquoso de J. 

gossypiifolia em inibir diferentes atividades enzimáticas de PBe, o que sugere sua ação 

inibitória frente proteases, PLA2s e hialuronidases (FÉLIX-SILVA et al., 2017a), além de 

estudos anteriores que demonstram atividades anti-inflamatória e antioxidante desse extrato 
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vegetal (FÉLIX-SILVA et al., 2014b; FÉLIX-SILVA et al., 2014c). Assim, o gel fitoterápico 

pode estar atuando de forma benéfica tanto por agir diretamente sobre as toxinas, quanto 

indiretamente ao inibir a ação dos mediadores inflamatórios endógenos liberados. 

Outro efeito avaliado foi a hemorragia induzida por PBe. Hemorragia é um dos mais 

característicos efeitos após um envenenamento botrópico e é atribuído à ação de 

metaloproteinases (SVMPs) hemorrágicas que agem na vasculatura causando proteólise de 

componentes da membrana basal, levando ao extravasamento de sangue para a pele 

(GUTIERREZ et al., 2016). Apesar da relativamente baixa eficácia inibitória de SABC frente 

à atividade proteolítica de PBe, o soro foi capaz de reduzir significativamente a hemorragia 

causada pela injeção intradérmica da peçonha em camundongos (Figura 24). O gel sozinho, 

no entanto, não apresentou efeito inibitório nesse ensaio, o que fez com que a associação do 

soro com o gel não promovesse melhora significativa na eficácia do soro quanto ao efeito 

hemorrágico. 

O efeito miotóxico de PBe também foi avaliado. A miotoxicidade induzida por 

serpentes viperídeas é um difícil desafio médico, devido ao seu desenvolvimento 

extremamente rápido, o que faz com que a eficácia de soros antipeçonhentos em prevenir o 

dano muscular seja geralmente bastante limitada (LOMONTE; RANGEL, 2012). A 

miotoxicidade pode ocorrer devido à ação direta de toxinas (tais como PLA2s) nas células 

musculares, ou de forma indireta, envolvendo o desenvolvimento de isquemia resultante da 

drástica alteração vascular ocasionada por SVMPs hemorrágicas (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 

1989; GUTIÉRREZ et al., 2009). Independentemente do mecanismo, o dano muscular resulta 

em ruptura da membrana celular das células musculares, levando à rápida liberação de 

marcadores citosólicos no sangue, tais como a creatina quinase (CK) (GUTIÉRREZ; 

LOMONTE, 1989). 

O que se observou no presente estudo foi que nenhum dos tratamentos foi capaz de 

reverter os níveis elevados de CK (Tabela 10), o que pode ser justificado tanto por questões 

farmacocinéticas, já que até que os anticorpos do soro se difundam até os tecidos, o efeito, 

que é bastante rápido, já se instalou, mas também pode ser justificado pela baixa eficácia do 

soro contra PLA2s e proteases, que são relevantes nesse processo. Porém, o SABC sozinho ou 

em associação com o gel fitoterápico foi capaz de diminuir significativamente a hemorragia 

no músculo injetado com a peçonha (Figura 25). O gel sozinho também foi capaz de diminuir 

em quase 30% o teor de hemoglobina no músculo afetado, porém não houve aumento da 

eficácia inibitória quando soro e gel foram combinados. Dessa forma, esse resultado mostra 

que o SABC é efetivo quanto a hemorragia induzida por PBe, o que foi visualizado por dois 
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modelos de hemorragia distintos (na pele e no músculo), e que o extrato de J. gossypiifolia, 

apesar de não ter se mostrado ativo no modelo de hemorragia de pele, apresenta compostos 

que agem na vasculatura inibindo a hemorragia induzida por B. erythromelas, o que foi visto 

pela significativa inibição da hemorragia muscular.  

Outro ponto interessante que pode ser levantado do resultado desse experimento de 

miotoxicidade é que a lesão muscular por isquemia (miotoxicidade indireta) não parece ser 

um mecanismo tão importante no efeito miotóxico de PBe, uma vez que a inibição da 

hemorragia muscular não foi capaz de reduzir os níveis séricos de CK, marcador quantitativo 

de dano muscular. Esse resultado corrobora com resultados experimentais obtidos a espécie 

Bothrops asper, cuja miotoxicidade se dá principalmente por meio da ação direta de PLA2s 

miotóxicas, enquanto que apenas cerca de 30% da atividade miotóxica dessa peçonha se dá 

devido a miotoxicidade indireta (LOMONTE et al., 1987). 

A observada baixa potência inibitória de SABC contra PBe pode ser relacionada com o 

fato de que essa peçonha não está incluída na mistura antigênica para a produção desse soro 

no Brasil. Apesar da ampla reatividade cruzada entre epítopos que são compartilhados entre 

toxinas de diferentes peçonhas ofídicas, a existência de componentes específicos em cada 

peçonha pode resultar em soros antipeçonhentos com baixa cobertura de neutralização. Por 

isso, a eficácia do SABC contra algumas atividades enzimáticas de PBe foi avaliada e 

comparada com a eficácia contra a peçonha de B. jararaca (PBj), que juntamente com a 

peçonha de C. d. terrificus, é utilizada para a produção do SABC. Adicionalmente, para 

avaliar o quanto esse soro é capaz de reconhecer imunologicamente PBe, análises por western 

blotting foram realizadas. 

Conforme apresentado na Tabela 11, o soro apresentou baixa eficácia contra as 

atividades proteolítica e PLA2 de PBe, enquanto foi eficiente contra PBj (a peçonha de 

referência). Curiosamente, a concentração efetiva mediana (CE50) do soro na atividade 

hialuronidase foi quase duas vezes maior contra PBe, o que indica que o soro foi mais efetivo 

em inibir a atividade hialuronidase de PBe do que de PBj. Hialuronidases são enzimas 

ubíquoas em peçonhas ofídicas, que agem como “fatores de espalhamento” ao interromperem 

a integridade estrutural da matriz extracelular (MEC), através da degradação do ácido 

hialurônico, facilitando a difusão de toxinas do sítio da picada para a circulação (BOLDRINI-

FRANÇA et al., 2017; FOX, 2013). As hialuronidases, ao aumentarem a taxa de distribuição 

de toxinas, agem como toxinas auxiliares, sendo muitas vezes essenciais para os efeitos 

tóxicos de outras toxinas, mas que, por si só, são dotadas de baixa toxicidade (LAUSTSEN, 

2016). Assim, essa atividade inibitória contra as hialuronidases de PBe pode justificar a 
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eficácia, apesar de relativamente baixa, do SABC nos modelos de hemorragia e edema 

observados experimentalmente, pois apesar de inibir fracamente toxinas mais relevantes para 

a toxicidade de PBe, como PLA2s e SVMPs, ao inibir toxinas auxiliares como é o caso das 

hialuronidases, o SABC ainda consegue ser ativo, mesmo que de forma limitada.  

Através das análises de western blotting, foi possível observar que o soro reconheceu 

melhor componentes com massa molecular em torno de 50 kDa. Porém, curiosamente, esse 

reconhecimento antigênico pareceu ser maior em PBe do que em PBj, o que corroborou com 

o que foi observado em um estudo anterior com o soro comercial antibotrópico polivalente 

(produzido contra B. jararaca, B. alternatus, B. jararacussu, B. moojeni e B. neuwiedi), onde 

componentes de massa molecular em torno de 50 kDa apresentaram maior intensidade de 

reconhecimento imunológico na peçonha de B. erythromelas do que na peçonha de B. 

jararaca (QUEIROZ et al., 2008). Além dessa região, outras bandas com massas moleculares 

maiores também foram detectadas, de modo que alguns componentes puderam ser detectados 

apenas em PBj, enquanto outros apenas em PBe, o que pode justificar a distinta eficácia do 

SABC contra cada uma dessas peçonhas observada experimentalmente. 

Esses resultados indicam que existe o reconhecimento imunológico contra PBe, porém, 

possivelmente, essa reatividade cruzada se dê contra componentes pouco relevantes para as 

ações tóxicas da peçonha, principalmente comparando-se o perfil de reconhecimento de PBe 

com a peçonha de referência (PBj), conforme observado na Figura 26. Uma hipótese que pode 

ser levantada, baseando-se nos ensaios enzimáticos in vitro nos quais se observou que o 

SABC foi mais ativo contra PBe do que contra PBj na atividade hialuronidase, e na análise 

por western blotting na qual observou-se a região de 50 kDa mais reativa em PBe do que em 

PBj, é que boa parte da reatividade cruzada observada pode se dar com relação justamente às 

hialuronidases de B. erythromelas, que podem ser, inclusive, as toxinas reconhecidas em PBe 

na região de 50 kDa. Assim, dado o fato de que as hialuronidases são toxinas auxiliares que 

por si só são desprovidas de toxicidade, como já discutido anteriormente, esse resultado pode 

justificar a presença de reconhecimento imunológico com pouco potencial neutralizante de 

SABC frente PBe. 

Tais achados corroboram com trabalhos prévios que avaliaram a reatividade cruzada do 

soro comercial antibotrópico polivalente contra outras peçonhas botrópicas. Por exemplo, 

Muniz et al. (2000), analisando a eficácia do soro antibotrópico polivalente contra algumas 

peçonhas botrópicas da Amazônia, observou uma baixa reatividade imunológica (sobretudo 

em comparação com PBj) e que esse soro, em geral, falhou em inibir as atividades letal, 

hemorrágica e PLA2 dessas serpentes amazônicas (MUNIZ et al., 2000). Queiroz et al. (2008) 
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mostrou, por ensaio de imunoadsorção enzimática (ELISA), que o soro antibotrópico 

apresentou títulos de anticorpos intermediários contra PBe, quando comparado às peçonhas 

usadas para a produção do soro comercial (B. jararaca, B. alternatus, B. jararacussu, B. 

moojeni e B. neuwiedi) e que, de forma interessante, o soro foi capaz de inibir 

significativamente apenas a atividade hialuronidase (cerca de 65% de inibição) de PBe, 

enquanto foi ativo contra as atividades hialuronidase, proteolítica e PLA2 das peçonhas 

utilizadas na produção do soro (QUEIROZ et al., 2008), o que foi um resultado semelhante ao 

observado no presente estudo como o SABC. Em um estudo anterior do nosso grupo, 

observou-se que o soro comercial antibotrópico polivalente não foi capaz de inibir 

significativamente os efeitos biológicos e enzimáticos de PBe (FÉLIX-SILVA et al., 2017a). 

Através da análise por CLAE-DAD (Figura 21), a presença dos flavonoides C-

glicosilados orientina, isoorientina, vitexina e isovitexina pôde ser confirmada, corroborando 

com estudos anteriores que mostraram a presença desses compostos como majoritários nas 

folhas da espécie vegetal estudada (FÉLIX-SILVA et al., 2018; FÉLIX-SILVA et al., 2014c). 

Conforme já discutido em estudos anteriores, a presença desses compostos é interessante em 

plantas cujo potencial antiofídico está sendo investigado, já que os flavonoides são capazes de 

promover fortes ligações de hidrogênio com os grupamentos amida das cadeias proteicas das 

toxinas ofídicas, além de poderem exibir atividade quelante de metais, enquanto várias 

toxinas ofídicas são enzimas dependentes de metais (FÉLIX-SILVA et al., 2017b; MORS et 

al., 2000). De fato, em um estudo anterior de nosso grupo de pesquisa, onde se comparou as 

atividades farmacológicas de duas espécies do gênero Jatropha, a espécie com maior 

proporção desses flavonoides C-glicosilados, que foi a espécie J. gossypiifolia, apresentou 

maior atividade antiofídica e antimicrobiana, o que indica a importante contribuição dessa 

classe de metabólitos secundários nos efeitos biológicos apresentados por esse extrato vegetal 

(FÉLIX-SILVA et al., 2018). 

Juntos, esses resultados indicam que o soro antibotrópico-crotálico tem eficácia limitada 

contra os efeitos locais de B. erythromelas, o que ilustra  a necessidade de novas estratégias 

na produção de soros antipeçonhentos com um potencial neutralizante mais amplo no 

tratamento de envenenamentos ofídicos ao redor do País, além de destacar o potencial 

antiofídico do gel de uso tópico contendo J. gossypiifolia como complemento no tratamento 

dos efeitos locais da peçonha estudada. Assim, esses resultados constituem o primeiro passo 

para o desenvolvimento futuro de medicamentos antiofídicos com produtos naturais 

genuinamente brasileiros, para complementação da terapia antipeçonhenta atual contra 

toxicidade local de peçonhas botrópicas. 
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1. RESUMO 

 

Bothrops erythromelas é uma serpente de importância médica responsável pela maioria 

dos envenenamentos no Nordeste do Brasil, podendo causar desde intenso dano tecidual no 

local da picada, até sérios efeitos sistêmicos, tais como hemorragia pulmonar, 

trombocitopenia, coagulopatia e até morte. Visando melhor compreender esses efeitos 

sistêmicos, o objetivo desse trabalho foi investigar as alterações hematológicas, hemostáticas 

e bioquímicas induzidas pela injeção da peçonha de B. erythromelas em camundongos. Para 

isso, camundongos Swiss receberam a peçonha por via intraperitoneal e após 2, 4, 6 ou 24 h 

foram anestesiados para a coleta de sangue, para análises bioquímicas, hematológicas e 

hemostáticas, bem como para a coleta dos pulmões para a avaliação da hemorragia pulmonar. 

Os resultados demonstraram que a peçonha de B. erythromelas induz significativa e rápida 

resposta sistêmica quando administrado intraperitonealmente, caracterizando-se 

principalmente por efeitos na coagulação sanguínea (depleção do fibrinogênio plasmático e 

alterações nos tempos de protrombina e tromboplastina parcial ativada), ação sobre as 

plaquetas (trombocitopenia), hemorragia pulmonar e alterações hematológicas importantes 

características de processo hemorrágico (diminuição de hematócrito, hemoglobina plasmática 

e contagem de hemácias) e inflamatório (neutrofilia e monocitose). Os resultados mostraram 

significativas alterações nos níveis séricos de diversas enzimas, creatinina, ácido úrico, 

proteínas totais e albumina, que indicam, em conjunto, a presença de significativos danos 

renais e hepáticos. Os dados obtidos demonstram experimentalmente a toxicidade sistêmica 

da peçonha de B. erythromelas e podem ser uteis para o melhor entendimento dos efeitos 

clínicos observados em envenenamentos em humanos. 

 

Palavras-chave: Bothrops erythromelas, envenenamento, efeitos sistêmicos, hematologia, 

hemostasia, bioquímica clínica. 
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2. ABSTRACT 

 

Biochemical, hematological and hemostatic alterations induced by Bothrops 

erythromelas venom in mice 

 

Bothrops erythromelas is a snake of medical importance responsible for most of the 

venomous incidents in Northeastern Brazil, and can cause from intense tissue damage at the 

bite site, to serious systemic effects such as pulmonary hemorrhage, thrombocytopenia, 

coagulopathy and even death. To better understand these systemic effects, the aim of this 

work was to investigate the hematological, hemostatic and biochemical alterations induced by 

the injection of B. erythromelas venom in mice. For this purpose, Swiss mice received the 

venom by intraperitoneal route and 2, 4, 6 or 24 h later were anesthetized for blood collection, 

for biochemical, hematological and hemostatic analysis, as well for collection of lung for 

evaluation of pulmonary hemorrhage. The results demonstrate that B. erythromelas venom 

induces significant and rapid systemic response when administered intraperitoneally, being 

characterized mainly by effects on blood coagulation (depletion of plasma fibrinogen and 

changes in prothrombin and activated partial thromboplastin times), action on platelets 

(thrombocytopenia), pulmonary hemorrhage and important hematological alterations 

characteristics of hemorrhagic (reduction of hematocrit, plasma hemoglobin and erythrocyte 

count) and inflammatory (neutrophilia and monocytosis) processes. The results showed 

significant changes in the serum levels of several enzymes, creatinine, uric acid, total proteins 

and albumin, which together indicate the presence of significant renal and hepatic damage. 

The data obtained experimentally demonstrate the systemic toxicity of B. erythromelas venom 

and may be useful for a better understanding of the observed clinical effects in human 

envenoming. 

 

Keywords: Bothrops erythromelas, envenoming, systemic effects, hematology, hemostasis, 

clinical biochemistry. 
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3. INTRODUÇÃO 

 

O gênero Bothrops compreende as serpentes de maior importância médica e 

epidemiológica nas Américas, abrangendo cerca de 90% dos envenenamentos ofídicos no 

continente americano (CARRASCO et al., 2016; GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). Esse 

grupo de serpentes é amplamente distribuído na América Latina, desde o México até o Sul da 

Argentina, compreendendo pelo menos 50 espécies (CARRASCO et al., 2016). No Brasil, 

serpentes botrópicas podem ser encontradas em todo território brasileiro, sendo as principais 

representantes Bothrops alternatus, Bothrops atrox, Bothrops erythromelas, Bothrops 

jararaca, Bothrops jararacussu, Bothrops leucurus, Bothrops moojeni e Bothrops neuwiedi, 

cujas distribuições geográficas variam ao redor do País (BRASIL, 2001). 

É descrito, de forma geral, que as peçonhas botrópicas produzem três ações principais 

— proteolítica, coagulante e hemorrágica — que são decorrentes da ação conjunta de 

proteases, hialuronidases, fosfolipases A2 (PLA2s) e da liberação de mediadores da resposta 

inflamatória (BRASIL, 2010; GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). Cada uma dessas ações é 

produzida em maior ou menor grau dependendo da espécie botrópica em questão e da 

decorrência da variação quali e/ou quantitativa interespécie na constituição das peçonhas 

(GUTIÉRREZ; CHAVES; BOLAÑOS, 1980; KORNALÍK, 1985). Serpentes do gênero 

Bothrops spp. produzem efeitos tóxicos que vão desde alterações teciduais locais (edema, 

hemorragia e necrose), até efeitos sistêmicos graves, que incluem principalmente efeitos na 

coagulação sanguínea (BRASIL, 2010; GUTIÉRREZ; ESCALANTE; RUCAVADO, 2009; 

GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). 

Bothrops erythromelas (AMARAL, 1923), comumente conhecida como “jararaca da 

seca”, “jararaca malha de cascavel”, “jararaca do Nordeste” ou “Caatinga lancehead”, é uma 

serpente terrestre de pequeno porte responsável pela maioria dos acidentes ofídicos na região 

Nordeste do Brasil (LIRA-DA-SILVA et al., 2009). Estudos com a peçonha bruta de B. 

erythromelas mostram que essa espécie se destaca dentre outras peçonhas botrópicas por 

apresentar elevada atividade pró-coagulante in vitro, apresentando altos níveis de ativadores 

de Fator X e de protrombina, porém com a particularidade de não apresentar atividade 

semelhante à trombina (FURTADO et al., 1991; MARUYAMA et al., 1992; NAHAS; 

KAMIGUTI; BARROS, 1979). Estudos indicam que as toxinas predominantes na peçonha de 

B. erythromelas são metaloproteinases (SVMPs), abrangendo cerca de 50% do total de 

proteínas presentes na peçonha, especialmente as do tipo P-III, que são as mais abundantes 

(JORGE et al., 2015). Outras toxinas tais como PLA2s, peptídeos potenciadores de 
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bradicinina (BPPs), serinoproteinases (SVSPs), moléculas semelhantes a lectinas do tipo C 

(CTLs), desintegrinas e fatores de crescimento endotelial vascular (svVEGFs) já foram 

detectadas e podem estar relacionadas, por diferentes mecanismos, ao quadro clínico 

produzido pelo envenenamento por essa serpente (JORGE et al., 2015; JUNQUEIRA-DE-

AZEVEDO et al., 2004; MODESTO et al., 2006; SILVA et al., 2003; SOUZA et al., 2008; 

ZAPPELLINI, 1991). 

Dada a sua importância médica e epidemiológica na região Nordeste do Brasil, o 

número de estudos com a peçonha de B. erythromelas, no entanto, ainda é relativamente 

insuficiente, o que demonstra que mais estudos devem ser realizados para contribuir cada vez 

mais para a melhora da eficácia do tratamento atualmente disponível (NERY et al., 2016). 

Nesse contexto, dada a relevância de se melhor caracterizar a patofisiologia do 

envenenamento por B. erythromelas, o objetivo do presente trabalho foi investigar o efeito da 

peçonha dessa serpente sobre os parâmetros hematológicos, hemostáticos e bioquímicos de 

camundongos envenenados experimentalmente com a peçonha dessa serpente. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Peçonha ofídica e soro antipeçonhento 

 

A peçonha liofilizada da serpente Bothrops erythromelas (PBe) foi fornecida pelo 

Instituto Butantan, SP, Brasil e mantida a -20ºC até o uso. A peçonha foi dissolvida em 

tampão fosfato-salino (PBS) no momento do uso. A quantidade de peçonha foi expressa em 

conteúdo de proteína, determinado pelo método de Bradford, utilizando albumina como 

padrão (BRADFORD, 1976). 

O soro antibotrópico (SAB) utilizado foi produzido pelo Instituto Butantan, São Paulo, 

SP, Brazil, a partir do plasma de equinos que foram imunizados com uma mistura das 

seguintes peçonhas: Bothrops jararaca (50%), Bothrops neuwiedi (12,5%), Bothrops 

alternatus (12,5%), Bothrops moojeni (12,5%) e Bothrops jararacussu (12,5%). O lote 

empregado foi OX414 e, de acordo com a bula do produto, cada mililitro de SAB é capaz de 

neutralizar 5 mg da peçonha de B. jararaca (peçonha de referência) em testes de letalidade 

em camundongos.  

 

4.2 Animais 

 

Todos os procedimentos envolvendo animais foram realizados de acordo com as 

recomendações do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e 

das diretrizes internacionais para a investigação biomédica envolvendo animais do Conselho 

de Organizações Internacionais de Ciências Médicas (CIOMS). O protocolo experimental foi 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (número do protocolo: 004/2013). 

Camundongos albinos Swiss (cerca de 30 g, 6-8 semanas de vida), machos, fornecidos 

pelo biotério do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, foram utilizados. Os animais foram mantidos em gaiolas padrão de polipropileno (30 × 

19 × 13 cm) e mantidos em temperatura controlada (22 ± 2ºC) em um ciclo claro/escuro de 12 

h. Os camundongos foram alimentados com ração extrusada padrão de laboratório 

(Presence
®
, Agroline, Campo Grande, MS, Brasil) e água ad libitum. Ao final dos 

experimentos, os animais foram eutanasiados por overdose de tiopental sódico (100 mg/kg) 

pela via intraperitoneal (i.p.). 
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4.3 Protocolo experimental 

 

As alterações sistêmicas provocadas por PBe foram avaliadas a partir da sua injeção por 

via intraperitoneal (i.p.). Os animais foram injetados intraperitonealmente com PBe na 

concentração de 10 µg/ 100 µL de PBS. A quantidade de peçonha administrada foi 

selecionada baseada em testes prévios, onde se observou que essa dose produz alterações 

sistêmicas significativas nos animais sem produzir morte. Animais injetados com 100 µL de 

PBS foram empregados como controle. Para o estudo cinético dos efeitos sistêmicos 

provocados, animais foram anestesiados 2, 4, 6 ou 24 h após a injeção de peçonha ou PBS 

para a coleta de sangue pela veia facial, com posterior eutanásia para coleta dos órgãos 

internos.  

 

4.4 Parâmetros hematológicos 

 

Amostras coletadas de sangue foram imediatamente anticoaguladas com citrato de sódio 

3,8%. Para neutralizar a ação pró-coagulante in vitro da peçonha, SAB foi adicionado em 

todas as amostras de sangue, incluindo os controles, na proporção de 10 µL de SAB por 750 

µL de sangue total (SENISE; YAMASHITA; SANTORO, 2015). 

Uma alíquota do sangue total foi empregada para a contagem de hemácias, plaquetas e 

leucócitos totais, hematócrito, concentração de hemoglobina e índices hematimétricos dos 

animais pelo analisador hematológico automatizado ABX Micros 60 (HORIBA ABX 

Diagnostics, Kyoto, Japão). A contagem diferencial de leucócitos foi realizada manualmente 

em extensões sanguíneas coradas por May-Grunwald-Giemsa modificado por Rosenfeld. 

 

4.5 Parâmetros hemostáticos 

 

O plasma citratado dos animais foi obtido após centrifugação do sangue total a 1.500 g 

por 15 min a 22ºC. A concentração de fibrinogênio, o tempo de protrombina (TP) e o tempo 

de tromboplastina parcial ativada (TTPA) foram determinados em coagulômetro digital 

(Laser Sensor Clotimer, CLOT, São Paulo, SP, Brasil) utilizando kits comerciais da In Vitro 

Diagnóstica (Itabira, MG, Brasil), seguindo-se as orientações do fabricante. 
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4.6 Parâmetros bioquímicos 

 

Amostras de sangue coletadas em tubos sem anticoagulante ou SAB foram incubadas a 

37ºC por 30 min e centrifugadas a 3.000 g por 15 min a 22ºC, para a obtenção dos soros. 

Análises bioquímicas foram então conduzidas em amostras de soro utilizando kits comerciais 

em um analisador automatizado Labmax Plenno
®
 (Labtest, Lagoa Santa, MG, Brasil). Os 

seguintes parâmetros foram avaliados: ureia, creatinina, ácido úrico, proteínas totais, 

albumina, lactato desidrogenase (LDH), creatina quinase (CK), alanina aminotrasferase 

(ALT) e aspartato aminotransferase (AST). 

 

4.7 Hemorragia pulmonar 

 

Os pulmões dos animais foram coletados, lavados rapidamente com PBS gelado para 

remover excesso de sangue na parte externa e então foram homogeneizados por 30 segundos 

em 1 mL de solução de Drabkin para extração da hemoglobina. Após incubação em overnight 

a 8ºC, ao abrigo da luz, as amostras foram centrifugadas a 16.000 g por 30 min a 4ºC. O 

sobrenadante obtido foi lido a 540 nm, utilizando solução de Drabkin como branco. A 

concentração de hemoglobina extraída foi determinada através de uma curva padrão com 

hemoglobina, como um índice quantitativo de hemorragia pulmonar. Os resultados foram 

expressos como miligramas de hemoglobina por grama de tecido. 

 

4.8 Análise estatística dos dados 

 

Todos os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM), com 

n=5 animais por grupo experimental. Testes t de student foram realizados utilizando o 

software GraphPad Prism versão 5.00 (San Diego, CA, EUA). Valores de P menores que 0,05 

foram considerados significativos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados demonstram que PBe induz significativa resposta sistêmica, que se inicia 

tão rápido quanto 2 h após o envenenamento experimental, caracterizando-se principalmente 

por efeitos na coagulação sanguínea, hemorragia pulmonar e toxicidade renal e hepática. 

Análises hematológicas e hemostáticas não foram possíveis de serem realizadas no tempo de 

2 h após a injeção, pois mesmo com o uso do anticoagulante e do soro antiofídico para 

neutralização das proteases in vitro, o sangue dos animais envenenados coagulou 

rapidamente, impedindo sua análise. 

No que diz respeito à hemostasia, PBe produziu rápido e significativo consumo do 

fibrinogênio plasmático, já a partir de 4 h após a injeção da peçonha e que foi parcialmente 

restaurado após 24 h (Figura 27-A). Esse quadro é bastante característico em envenenamentos 

botrópicos (atividade defibrinogenante), porém, dependendo da espécie de serpente, pode ter 

intensidade, cinética e envolver diferentes classes de toxinas. Essa defibrinogenemia também 

foi acompanhada de um decréscimo significativo do número de plaquetas, caracterizando um 

quadro de trombocitopenia, que já se iniciou nas primeiras quatro horas após a injeção da 

peçonha e se manteve até 24 h (Figura 27-B).  

 

Figura 27 – Efeito da administração intraperitoneal da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) em 

camundongos nos níveis de fibrinogênio plasmático e plaquetas 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

A: Fibrinogênio plasmático. B: Contagem de plaquetas. 

**P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle (injetado apenas com PBS) após teste t. 
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PBe diminuiu significativamente o TP e, de forma mais acentuada, também o TTPA 

(Tabela 12). Esse resultado pode ser associado à ação ativadora de fatores da coagulação da 

peçonha in vitro, que pode estar ocasionando esse quadro de hiperativação da coagulação 

sanguínea, que por sua vez poderá repercutir em consumo desses fatores circulantes in vivo e 

assim contribuir para o quadro de defibrinogenemia. De fato, estudos anteriores demonstram 

que PBe é uma das peçonhas com maior atividade pro-coagulante e ativadora de fator X e 

protrombina in vitro dentre várias espécies de Bothrops testadas (FURTADO et al., 1991).  

 

Tabela 12 – Efeito da administração intraperitoneal da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) em 

camundongos nos tempos de protrombina (TP) e tromboplastina parcial ativada (TTPA) 

Parâmetro Grupo 
Tempo (h) 

4 6 24 

TP (s) 
PBS 11,50 ± 0,09 11,46 ± 0,12 11,10 ± 0,14  

PBe 10,66 ± 0,26* 10,28 ± 0,11*** 9,24 ± 0,35** 

TTPA (s) 
PBS 25,10 ± 0,27 25,46 ± 0,80 25,70 ± 0,39 

PBe 17,72 ± 1,41*** 15,86 ± 1,45*** 7,94 ± 0,78*** 

Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

*P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle (injetado apenas com PBS) após teste t. 

 

O envenenamento experimental com PBe, sobretudo após 6 h, produziu efeitos 

significativos na série vermelha sanguínea. Houve uma diminuição significativa da contagem 

de hemácias, no hematócrito e no nível de hemoglobina plasmática (Figura 28).  
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Figura 28 – Efeito da administração intraperitoneal da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) em 

camundongos na série vermelha sanguínea 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

A: Contagem de hemácias. B: Hemoglobina. C: Hematócrito. 

**P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle (injetado apenas com PBS) após teste t. 
 

Os efeitos na série vermelha também puderam ser visualizados por alterações 

significativas em alguns índices hematimétricos (Tabela 13).  
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Tabela 13 – Efeito da administração intraperitoneal da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) em 

camundongos nos índices hematimétricos 

Parâmetro Grupo 
Tempo (h) 

4 6 24 

VCM (fL) 
PBS 61,40 ± 0,24 60,80 ± 0,37 60,00 ± 1,09 

PBe 60,20 ± 0,58 60,20 ± 0,66 60,00 ± 0,84 

HCM (pg) 
PBS 18,54 ± 0,34 17,06 ± 0,19 17,40 ± 0,40 

PBe 18,06 ± 0,25 21,06 ± 0,88** 16,80 ± 0,20 

CHCM (%) 
PBS 28,50 ± 0,33 28,04 ± 0,20 28,30 ± 0,37 

PBe 29,94 ± 0,19** 33,60 ± 1,06*** 27,80 ± 0,20 

RDW (%) 
PBS 12,88 ± 0,18 12,82 ± 0,04 13,54 ± 0,21 

PBe 12,62 ± 0,14 12,90 ± 0,11 13,54 ± 0,24 

VPM (fL) 
PBS 7,44 ± 0,17 7,30 ± 0,12 6,76 ± 0,11 

PBe 9,04 ± 0,51* 10,24 ± 0,39*** 7,48 ± 0,39 

Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

VCM: Volume corpuscular médio. HCM: Hemoglobina corpuscular média. CHCM: Concentração de 

hemoglobina corpuscular média. RDW: Amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos. VPM: Volume 

plaquetário médio. 

*P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle (injetado apenas com PBS) após teste t. 

 

Esses efeitos na série vermelha podem ser relacionados ao sangramento intenso, o que 

inclusive foi observado visualmente nos animais durante a biópsia, no sítio da injeção 

intraperitoneal, e na quantificação de hemoglobina nos pulmões (Figura 29). A presença de 

hemorragia pulmonar pode ser observada já a partir de 2 h após o envenenamento, com pico 

de hemorragia às 4 h, seguido de uma diminuição progressiva do teor de hemoglobina nesse 

órgão até chegar à normalidade em 24 h. 

 

Figura 29 – Efeito da administração intraperitoneal da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) em 

camundongos no teor de hemoglobina no pulmão 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

Hb: hemoglobina. 

A: Pulmão. B: Rim. 

*P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle (injetado apenas com PBS) após teste t. 
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Ao compararem-se os resultados da dosagem de fibrinogênio, quantificação de 

plaquetas, efeito na série vermelha e a hemorragia pulmonar, pode-se observar que houve uma 

certa coincidência no tempo de resposta em que esses parâmetros foram mais alterados, que 

foi no período entre 4 e 6 h. Essa observação indica que a atividade defibrinogenante 

(coagulopatia de consumo) e a trombocitopenia podem ser responsáveis pelo sangramento 

sistêmico observado. Além disso, é possível observar que a trombocitopenia sozinha parece 

não ter sido capaz de manter o quadro de hemorragia sistêmica, já que em 24 h houve uma 

diminuição da hemorragia sistêmica, mas ainda manteve-se o quadro de trombocitopenia. 

Esse achado pode indicar uma ação protagonista da coagulopatia de consumo nos efeitos 

hemorrágicos induzidos por B. erythromelas, o que até certo ponto pode ser correlacionado 

com os altos níveis de proteases pró-coagulantes nessa peçonha.  

A ação defibirinogenante, juntamente com a ação trombocitopênica, pode justificar os 

quadros de hemorragia semelhante à coagulação intravascular disseminada (CIVD) 

observados no envenenamento por B. erythromelas em humanos. O consumo do fibrinogênio 

pode ser devido à ação pró-coagulante em excesso, que pode levar a um quadro de 

coagulopatia de consumo devido ao total consumo dos fatores da coagulação, incluindo o 

fibrinogênio, bem como à ação de enzimas fibrinogenolíticas na peçonha, que podem 

contribuir para o quadro de defibrinogenemia ao clivar inespecificamente o fibrinogênio, 

tornando-o indisponível para a coagulação sanguínea. A trombocitopenia pode ocorrer em 

decorrência de toxinas como SVMPs, CTLs e desintegrinas, presentes na peçonha, capazes de 

agir sobre plaquetas promovendo ativação (com consequente sequestro de plaquetas da 

corrente sanguínea) ou inibição da agregação plaquetária (inibindo a interação de plaquetas 

com o colágeno, o fator de von Willebrand ou o fibrinogênio), contribuindo assim para o 

sangramento sistêmico (LU et al., 2005; SLAGBOOM et al., 2017). 

De acordo com estudos anteriores, a peçonha de B. erythromelas é rica em SVMPs, 

sobretudo as do tipo P-III (JORGE et al., 2015), que são reconhecidas por produzirem, 

principalmente, efeitos sistêmicos (ESCALANTE et al., 2011; GUTIÉRREZ et al., 2005). 

Além disso, na peçonha dessa serpente é descrita a presença de PLA2s, SVSPs, CTLs e 

desintegrinas, que podem desempenhar importante papel nesses efeitos hemostáticos (JORGE 

et al., 2015). Berythractivase, a única SVMP caracterizada de B. erythromelas até o momento, 

é uma P-III SVMP potente ativadora de protrombina, além de apresentar atividade 

fibrin(oge)nolítica e desencadear respostas celulares pró-inflamatórias e pró-coagulantes 

(SCHATTNER et al., 2005; SILVA et al., 2003). Um estudo mostrou que esta toxina induz a 

liberação de fator de von Willebrand e aumenta a expressão de fator tecidual em células 
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endoteliais da veia umbilical humana (HUVECs) (PEREIRA et al., 2006). A principal PLA2 

da peçonha de B. erythromelas, compreendendo cerca de 12% de seu total, é a BE-I-PLA2, 

uma Asp49-PLA2 caracterizada como um potente inibidor da agregação plaquetária e indutor 

da liberação de prostaglandina I2 (PGI2) de células endoteliais (MODESTO et al., 2006). 

A série leucocitária também foi afetada pelo envenenamento com PBe (Figura 30). As 

alterações mais significativas foram diminuição no número de linfócitos e aumento no 

número de neutrófilos e monócitos, que são indicativos de processo inflamatório sistêmico. 

 

Figura 30 – Efeito da administração intraperitoneal da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) em 

camundongos na série branca sanguínea 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

A: Leucócitos totais. B: Neutrófilos segmentados. C: Linfócitos. D: Monócitos. 

*P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle (injetado apenas com PBS) após teste t. 
 

Em relação aos parâmetros bioquímicos, observou-se um significativo aumento nos 

níveis séricos das enzimas LDH, CK e AST, sobretudo nas horas iniciais após o 

envenenamento, decrescendo progressivamente até atingir valores semelhantes aos grupos 

tratados apenas com PBS, em 24 h (Figura 31-A, B e D). A ALT, por sua vez, aumentou 

significativamente somente após 6 h (Figura 31-C). Os dados indicam que PBe apresenta um 

potente efeito causador de dano celular e tecidual, incluindo danos muscular e hepático 

significativos. 
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Figura 31 – Efeito da administração intraperitoneal da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) em 

camundongos nos níveis de enzimas séricas 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

A: Lactato desidrogenase (LDH). B: Creatina quinase (CK). C: Aspartato aminotransferase (AST). D: Alanina 

aminotransferase (ALT). 

*P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle (injetado apenas com PBS) após teste t. 
 

Além do efeito hepatotóxico, PBe também produziu certo grau de dano renal, conforme 

pôde ser visualizado pelo aumento significativo dos níveis de ureia, creatinina e ácido úrico, 

sobretudo 6 h após a injeção da peçonha (Figura 32). 
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Figura 32 – Efeito da administração intraperitoneal da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) em 

camundongos na função renal 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

A: Ureia. B: Creatinina. C: Ácido úrico. 

**P<0,01 comparados ao grupo controle (injetado apenas com PBS) após teste t 
 

PBe também causou alterações significativas nos níveis de proteínas séricas (Figura 33), 

o que pode ser relacionado com as perdas por hemorragia, assim como observado na análise 

da série vermelha sanguínea, bem como pode se relacionar a danos hepáticos e renais. No 

tempo de 24 h, por outro lado, houve aumento significativo do teor de proteínas totais, o que 

pode ser correlacionado com a resposta inflamatória em resposta à peçonha. 
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Figura 33 – Efeito da administração intraperitoneal da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) em 

camundongos nos níveis de proteínas séricas 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

A: Proteínas totais. B: Albumina. 

*P<0,05 e **P<0,01 comparados ao grupo controle (injetado apenas com PBS) após teste t. 
 

 

Os dados obtidos a partir das dosagens bioquímicas séricas são compatíveis com 

estudos anteriores que mostram o efeito tóxico da peçonha de B. erythromelas em modelos de 

rins isolados (MARTINS et al., 2005; SOUSA et al., 2016). Foi demonstrado 

experimentalmente que a peçonha de B. erythromelas é capaz de reduzir a pressão de perfusão 

renal, a resistência vascular renal e a taxa de filtração glomerular, além de aumentar a taxa de 

fluxo urinário e diminuir o percentual de transporte tubular de sódio e potássio (MARTINS et 

al., 2005). Em outro estudo mais recente, o efeito da peçonha em células epiteliais tubulares 

renais foi avaliado para melhor entendimento do mecanismo responsável pela toxicidade 

renal, onde se observou que a peçonha de B. erythromelas causa apoptose nessas células, com 

o envolvimento de caspases, provavalmente através da via extrínseca da apoptose (SOUSA et 

al., 2016). Estudos experimentais com diversas peçonhas botrópicas sugerem que o dano renal 

parece ser de origem multifatorial, podendo incluir: efeito citotóxico direto de algumas 

toxinas (provavelmente PLA2s citotóxicas) sobre as células tubulares renais; dano secundário 

a distúrbios cardiovasculares, levando a hipoperfusão renal e isquemia; alterações 

hemodinâmicas; efeito de depósitos de fibrina nos capilares glomerulares com 

desenvolvimento de microangiopatia trombótica; vasoconstricção renal; hemoglobinúria e 

proteinúria; e estresse oxidativo (ALBUQUERQUE et al., 2013; CASTRO et al., 2004; 

GUTIÉRREZ; ESCALANTE; RUCAVADO, 2009; SITPRIJA, 2008). 
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O dano hepático é um achado grave em envenenamentos ofídicos, tendo sido 

identificado em estudos prévios em algumas espécies de Bothrops e Crotalus (SOUZA et al., 

2012; TOHAMY et al., 2014). Em geral, os componentes responsáveis por esse efeito ainda 

não foram determinados, mas provavalmente envolve a ação de PLA2s (da peçonha ou 

endógenas) na membrana celular dos hepatócitos (FRANÇA et al., 2009; SOUZA et al., 

2012). Além disso, espécies reativas do oxigênio (EROs) podem interagir com ácidos graxos 

poli-insaturados da membrana fosfolipídica de hepatócitos, aumentando a degradação dos 

lipídeos de membrana (SOUZA et al., 2012; SUNITHA et al., 2015). Mudanças no 

suprimento sanguíneo nos hepatócitos, bem como distúrbios na coagulação sanguínea levando 

à deposição de fibrina e isquemia, também podem agir como propagadores do dano hepático 

(FRANÇA et al., 2009; SOUZA et al., 2012).  

Apesar da gama de efeitos sistêmicos, incluindo efeitos em órgãos como pulmão, rins e 

fígado, curiosamente, um estudo anterior avaliando a biodistribuição da peçonha de B. 

erythromelas in vivo, através da marcação radioativa da peçonha antes de sua injeção 

subcutânea em camundongos, mostrou que a maior quantidade da peçonha fica retida no 

tecido subcutâneo, enquanto apenas uma pequena parcela se distribuiu para os órgãos internos 

(tais como cérebro, coração, pulmões e rins), o que indica que os efeitos sistêmicos do 

envenenamento estariam mais relacionados a uma ação indireta da peçonha nesses órgãos, 

talvez através da formação de microtrombos na circulação (VASCONCELOS et al., 1998). 

Assim, em conclusão, os dados obtidos demonstram experimentalmente a toxicidade 

sistêmica da peçonha de B. erythromelas e podem ser uteis para o melhor entendimento dos 

efeitos clínicos observados em envenenamentos em humanos. 
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1. RESUMO 

 

Bothrops erythromelas é uma serpente de relevância médica na região Nordeste do 

Brasil. A peçonha desta serpente produz efeitos tóxicos que vão desde alterações teciduais 

locais, até efeitos sistêmicos graves, que incluem hemorragia sistêmica, efeitos na coagulação 

sanguínea e toxicidade renal. O uso de plantas medicinais como antídoto para picadas de 

serpentes é uma prática histórica comum em diversos grupos étnicos, sobretudo nessa região 

do País, onde a produção e a distribuição de soros antipeçonhentos são limitadas. Jatropha 

gossypiifolia L. (Euphorbiaceae) é uma planta medicinal amplamente indicada na medicina 

tradicional como antídoto para picadas de serpentes em humanos e animais. O potencial 

inibitório desta espécie frente os efeitos locais da peçonha de B. erythromelas (PBe) foi 

previamente demonstrado em camundongos. Dada a relevância dos efeitos sistêmicos no 

envenenamento por PBe, o objetivo do presente estudo foi avaliar a eficácia inibitória do 

extrato aquoso (EA) das folhas de J. gossypiifolia frente à toxicidade sistêmica produzida por 

esta peçonha. O efeito do tratamento oral com EA sobre as alterações hematológicas, 

hemostáticas e bioquímicas em resposta a injeção intraperitoneal de PBe foi avaliado em 

camundongos. O extrato reduziu significativamente o efeito da peçonha sobre o fibrinogênio, 

plaquetas, tempo de protrombina (TP) e tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA), 

indicando ação do extrato sobre os efeitos hemostáticos de PBe. O extrato também inibiu os 

efeitos de PBe sobre as séries eritrocitária e leucocitária sanguínea, o que indica um efeito 

benéfico sobre os processos hemorrágico e inflamatório, respectivamente. Além disso, o 

extrato também foi capaz de reduzir significativamente a toxicidade renal e hepática da 

peçonha, ao reverter os efeitos de PBe sobre os níveis séricos de creatinina, ácido úrico e 

alanina aminotransferase (ALT). In vitro, EA foi capaz de inibir as atividades pró-coagulante 

e fibrinogenolítica de PBe, indicando o potencial inibitório do extrato frente às proteases 

ofídicas responsáveis por esses efeitos.  Dessa forma, conclui-se que J. gossypiifolia possui 

compostos capazes de inibir alterações sistêmicas induzidas por B. erythromelas, 

especialmente os efeitos na hemostasia e sua toxicidade renal e hepática, o que indica a 

potencialidade dessa espécie vegetal como fonte de moléculas bioativas contra peçonhas 

botrópicas. 

 

Palavras-chave: Bothrops erythromelas, Jatropha gossypiifolia, atividade antiofídica, 

alterações hematológicas, alterações hemostáticas, alterações bioquímicas. 
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2. ABSTRACT 

 

Effect of oral treatment with aqueous leaf extract of Jatropha gossypiifolia against 

systemic toxicity of Bothrops erythromelas snake venom in mice 

 

Bothrops erythromelas is a snake of medical relevance in Northeastern Brazil. Its 

venom produce toxic effects that range from local tissue damage to severe systemic effects, 

which includes systemic hemorrhage, effects on blood coagulation and renal toxicity. The use 

of medicinal plants as an antidote for snakebites is a common historical practice in several 

ethnic groups, especially in this region of the country where the production and distribution of 

antivenoms are limited. Jatropha gossypiifolia L. (Euphorbiaceae) is a medicinal plant highly 

indicated by folk medicine as antidote for snakebites in humans and animals. The inhibitory 

potential of this plant against local effects of B. erythromelas venom (BeV) was previously 

demonstrated in mice. Given the relevance of systemic effects of BeV envenoming, the aim of 

the present work was evaluate the inhibitory efficacy of aqueous extract (AE) from leaves of 

J. gossypiifolia upon systemic effects induced by this venom. The effect of oral treatment 

with AE upon hematological, hemostatic and biochemical alterations in response to BeV 

injection was evaluated in mice. AE reduced significantly the effect of venom upon 

fibrinogen, prothrombin time (PT) and activated thromboplastin time (APTT), indicating an 

action of AE upon hemostatic effects of BeV. The extract also inhibited BeV effects on 

erythrocyte and leukocyte blood series, which indicates benefitial effects upon hemorrhagic 

and inflammatory processes, respectively. The extract was also able to reduce significantly 

the renal and hepatic toxicity of the venom, by reverting the effects of BeV upon serum levels 

of creatinine, uric acid and alanine aminotransferase (ALT). In vitro, EA was able to inhibit 

the procoagulant and fibrinogenolytic activities of PBe, indicating the inhibitory potential of 

the extract against ophidic proteases responsible for these effects. Thus, is concluded that J. 

gossypiifolia possesses compounds able to decrease systemic alterations induced by B. 

erythromelas, especially the effects on hemostasis and its renal and hepatic toxicity, 

indicating the potentiality of this vegetal species as a source of bioactive molecules against 

bothropic venom. 

 

Keywords: Bothrops erythromelas, Jatropha gossypiifolia, antiophidic activity, hematologic 

alterations, hemostatic alterations, biochemical alterations. 
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3. INTRODUÇÃO 

 

Envenenamentos botrópicos são responsáveis por cerca de 90% dos acidentes ofídicos 

ocorridos no Brasil (BRASIL, 2016). Serpentes do gênero Bothrops produzem efeitos tóxicos 

que vão desde alterações teciduais locais (edema, hemorragia e necrose), até efeitos 

sistêmicos graves, que incluem principalmente efeitos na coagulação sanguínea, hemorragia 

sistêmica e toxicidade renal (BRASIL, 2010; GUTIÉRREZ; ESCALANTE; RUCAVADO, 

2009; GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989). 

Peçonhas botrópicas podem afetar a hemostasia de várias formas, alterando a 

coagulabilidade sanguínea, provocando danos aos vasos sanguíneos resultando em 

sangramento ou atuando sobre plaquetas (SAJEVIC; LEONARDI; KRIŽAJ, 2011). As 

principais enzimas responsáveis por esses efeitos são as serinoproteinases (SVSPs) e as 

metaloproteinases (SVMPs), que podem funcionar como enzimas semelhantes à trombina 

(SVTLEs), enzimas fibrinogenolíticas ou enzimas ativadoras de fatores da coagulação 

(KORNALÍK, 1985; MATSUI; FUJIMURA; TITANI, 2000; SAJEVIC; LEONARDI; 

KRIŽAJ, 2011). Além dos efeitos sobre fatores da coagulação sanguínea, diversas toxinas, 

tais como algumas SVMPs, fosfolipases A2 (PLA2), moléculas semelhantes à lectinas do tipo 

C (CTLs) e desintegrinas são conhecidas por agirem sobre plaquetas, sendo capazes tanto de 

induzir a agregação plaquetária, quanto de inibi-la, o que contribui para a coagulopatia através 

da depleção dos níveis de plaquetas funcionais, o que é visto clinicamente nos pacientes como 

um marcante quadro de trombocitopenia (SLAGBOOM et al., 2017).  

É frequente em envenenamentos botrópicos a toxicidade renal, sendo a injúria renal 

aguda (IRA) uma das complicações mais graves do acidente botrópico (ALBUQUERQUE et 

al., 2013; SGRIGNOLLI et al., 2011). Dentre os principais mecanismos envolvidos tem-se o 

efeito citotóxico direto de toxinas ofídicas como fosfolipases A2 (PLA2) sobre células 

tubulares renais, dano secundário a distúrbios cardiovasculares, efeito de depósitos de fibrina 

nos capilares glomerulares, vasoconstricção renal, hemoglobinúria, proteinúria e estresse 

oxidativo (ALBUQUERQUE et al., 2013; CASTRO et al., 2004; SITPRIJA, 2008). 

Bothrops erythromelas (AMARAL, 1923), comumente conhecida como “jararaca da 

seca”, “jararaca malha de cascavel”, “jararaca do Nordeste” ou “Caatinga lancehead”, é uma 

serpente terrestre de pequeno porte responsável pela maioria dos acidentes ofídicos na região 

Nordeste do Brasil (LIRA-DA-SILVA et al., 2009). Sua peçonha é extremamente 

hemorrágica, coagulante e proteolítica, provocando efeitos locais e sistêmicos  (NERY et al., 

2016). A peçonha dessa serpente é particular entre outras espécies de Bothrops devido sua 
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ausência de atividade semelhante à trombina e por possuir alto conteúdo de ativadores de 

Fator II e X (MARUYAMA et al., 1992; NAHAS; KAMIGUTI; BARROS, 1979). 

O tratamento específico para envenenamentos ofídicos é a soroterapia antipeçonhenta. 

Entretanto, em algumas regiões do País, como é o caso da região Nordeste, o acesso à 

soroterapia é restrito, o que é algo preocupante, uma vez que um dos fatores determinantes 

para o sucesso da soroterapia é a rápida administração do tratamento específico (CUPO, 2015; 

GUTIÉRREZ; LEÓN; BURNOUF, 2011). Além disso, alto custo de produção, risco de 

reações adversas e baixa eficácia quanto aos efeitos locais torna importante a busca por 

terapias complementares à soroterapia antipeçonhenta (CUPO, 2015; GUTIÉRREZ; LEÓN; 

BURNOUF, 2011), e nesse contexto destacam-se as plantas medicinais como fortes 

candidatas (FÉLIX-SILVA et al., 2017b; MORS et al., 2000). 

O uso de plantas medicinais contra acidentes ofídicos é uma prática histórica em 

diversos grupos étnicos, especialmente em regiões onde o acesso à soroterapia é difícil 

(BUTT et al., 2015). Atualmente, estes antídotos herbais usados na medicina tradicional vêm 

ganhando bastante atenção dos toxinologistas ao redor do mundo como uma fonte de potentes 

inibidores contra toxinas de peçonhas ofídicas (SULOCHANA et al., 2015). As possíveis 

vantagens de uma potencial aplicação de plantas medicinais como agentes antiofídicos são 

que, em geral, elas seriam menos honerosas, de mais fácil acesso, com certa estabilidade a 

temperatura, com menos efeitos adversos e poderiam ser capazes de neutralizar um amplo 

espectro de toxinas, além de agir sobre os sintomas locais e sistêmicos provocados (FÉLIX-

SILVA et al., 2017b; GOMES et al., 2010; SANTHOSH et al., 2013). 

Jatropha gossypiifolia L. é uma planta medicinal popularmente conhecida no Brasil 

como “pinhão-roxo” ou mundialmente como “bellyache-bush”, que pertence à família 

Euphorbiaceae. Esta espécie é amplamente indicada na medicina popular para vários fins, 

especialmente como antiofídica, anti-inflamatória, anti-hemorrágica, hemostática e 

cicatrizante, dentre outros usos (FÉLIX-SILVA et al., 2014a). A eficácia do extrato aquoso 

dessa planta contra os efeitos locais produzidos pela peçonha de B. erythromelas foi 

previamente demonstrada, incluindo significativo potencial inibitório frente às atividades 

enzimáticas PLA2, proteolítica e hialuronidase (FÉLIX-SILVA et al., 2017a). 

Nesse contexto e dada à relevância dos efeitos sistêmicos do envenenamento pela 

peçonha de B. erythromelas, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficácia inibitória do 

tratamento oral com o extrato aquoso das folhas de J. gossypiifolia sobre os efeitos sistêmicos 

induzidos por essa peçonha em camundongos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material vegetal 

 

4.1.1 Coleta da planta e identificação 

 

Folhas de Jatropha gossypiifolia L. (Euphorbiaceae) foram coletadas em abril de 2012 

no povoado Entrocamento, em Carnaubais, um município do Estado do Rio Grande do Norte, 

Brasil (5,27ºS, 36,8ºO). A identificação botânica do material foi realizada por Alan de Araújo 

Roque e uma exsicata foi depositada no Herbário do Centro de Biociências da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN 12561). As folhas foram secas a temperatura 

ambiente, trituradas e armazenadas em recipientes hermeticamente fechados, protegidos da 

luz e umidade até o uso para o preparo do extrato. A coleta e o uso científico do material 

vegetal foram conduzidos sob autorização do Sistema de Autorização e Informação em 

Biodiversidade (SISBIO) (Número do processo: 35017) e do Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético (CGEN) (Número do processo: 010844/2013-9). 

 

4.1.2 Preparo do extrato aquoso (EA) 

 

O extrato aquoso (EA) de J. gossypiifolia foi preparado por decocção, através da 

extração das folhas secas com água purificada na proporção 1:10 (p/v) por 15 min a 100ºC. O 

método de extração foi escolhido baseado na literatura prévia que indica que esta é principal 

forma de utilização na medicina popular (decocto) e em estudos prévios de nosso grupo de 

pesquisa (FÉLIX-SILVA et al., 2014a; FÉLIX-SILVA et al., 2014c; FÉLIX-SILVA et al., 

2014d). Um rendimento de 13,57% (relativo à planta seca) foi obtido. O extrato aquoso 

obtido após a filtração a vácuo foi liofilizado e dissolvido em tampão salino-fosfato (PBS) no 

momento do uso, em concentrações adequadas para os ensaios biológicos. 

 

4.2 Peçonha ofídica e soro antipeçonhento 

 

A peçonha da serpente Bothrops erythromelas (PBe) foi cedida gentilmente pelo 

Instituto Butantan, SP, Brasil. A peçonha foi obtida por extração manual de espécimes adultos 

e então liofilizada e mantida a -20ºC até o uso. Soluções de peçonha foram preparadas em 

PBS no momento do uso. A quantidade de peçonha foi expressa em conteúdo de proteína, 
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determinado pelo método de Bradford utilizando albumina bovina como padrão 

(BRADFORD, 1976). O uso científico da peçonha foi aprovado pelo Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético (CGEN) (Número do processo: 010844/2013-9). 

O soro antibotrópico (SAB) utilizado foi produzido pelo Instituto Butantan, São Paulo, 

SP, Brazil, a partir do plasma de equinos que foram imunizados com uma mistura das 

seguintes peçonhas: Bothrops jararaca (50%), Bothrops neuwiedi (12,5%), Bothrops 

alternatus (12,5%), Bothrops moojeni (12,5%) e Bothrops jararacussu (12,5%). O lote foi 

OX414 e, de acordo com a bula do produto, cada mililitro de SAB é capaz de neutralizar 5 mg 

da peçonha de B. jararaca (peçonha de referência) em testes de letalidade em camundongos.  

 

4.3 Animais 

 

Os procedimentos envolvendo animais experimentais foram realizados de acordo com 

as recomendações do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) 

e das diretrizes internacionais para a investigação biomédica envolvendo animais do Conselho 

de Organizações Internacionais de Ciências Médicas (CIOMS). O protocolo experimental foi 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, com o número do protocolo: 004/2013. 

Camundongos albinos (espécie Mus musculus), da linhagem Swiss, machos, pesando em 

média 30 g, com 6 a 8 semanas de idade, foram fornecidos pelo biotério do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os animais foram 

mantidos em gaiolas padrões de polipropileno (30 × 19 × 13 cm) e mantidos em temperatura 

controlada (22 ± 2ºC) e em um ciclo claro/escuro de 12 h. Os camundongos foram 

alimentados com ração extrusada padrão (Presence
®
, adquirida da Agroline, Campo Grande, 

MS, Brasil) e água ad libitum, exceto no dia anterior ao experimento, quando ficaram em 

jejum alimentar em overnight. Ao final dos experimentos, os animais foram eutanasiados por 

overdose de tiopental sódico (100 mg/kg) pela via intraperitoneal (i.p.). 

 

4.4 Delineamento experimental 

 

Os animais foram divididos em 4 grupos, de 5 animais cada: 

 

(1) Controle PBS: os animais receberam injeção intraperitoneal de 100 µL de PBS. 

Após 1 min, receberam, por via oral, 10 mL/kg de PBS; 
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(2) Controle PBe: os animais receberam injeção intraperitoneal de 100 µL de PBS 

contendo 10 µg de PBe. Após 1 min, receberam, por via oral, 10 mL/kg de PBS;  

(3) EA 100 mg/kg: os animais receberam injeção intraperitoneal de 100 µL de PBS 

contendo 10 µg de PBe. Após 1 min, receberam, por via oral, 100 mg/kg de EA; 

(4) EA 200 mg/kg: os animais receberam injeção intraperitoneal de 100 µL de PBS 

contendo 10 µg de PBe. Após 1 min, receberam, por via oral, 200 mg/kg de EA. 

 

A concentração de peçonha utilizada (10 µg/animal) foi selecionada baseando-se em 

testes prévios, onde se observou que essa quantidade produz alterações sistêmicas 

significativas nos animais sem produzir morte. Seis horas após a injeção de PBe, os animais 

foram anestesiados para a coleta de sangue para as análises hematológicas, hemostáticas e 

bioquímicas, conforme descrito a seguir. 

 

4.5 Análise dos parâmetros hematológicos 

 

As amostras de sangue coletadas foram imediatamente anticoaguladas com citrato de 

sódio 3,8%. Para neutralizar a ação pró-coagulante in vitro da peçonha, SAB foi adicionado 

em todas as amostras de sangue, incluindo os controles, na proporção de 10 µL de SAB por 

750 µL de sangue total (SENISE; YAMASHITA; SANTORO, 2015). Uma alíquota desse 

sangue total foi empregada para a análise dos parâmetros hematológicos em aparelho 

hematológico automatizado ABX Micros 60 (HORIBA ABX Diagnostics, Kyoto, Japan). Os 

parâmetros analisados foram: hemácias, plaquetas, leucócitos totais, hematócrito, 

concentração de hemoglobina e índices hematimétricos. A contagem diferencial de leucócitos 

foi realizada em extensões sanguíneas coradas por May-Grunwald-Giemsa modificado por 

Rosenfeld. 

 

4.6 Parâmetros hemostáticos 

 

O plasma citratado dos animais foi obtido após centrifugação do sangue total a 1.500 g 

por 15 min a 22ºC. A concentração de fibrinogênio, o tempo de protrombina (TP) e o tempo 

de tromboplastina parcial ativada (TTPA) foram determinados em coagulômetro digital 

(Laser Sensor Clotimer, CLOT, São Paulo, SP, Brasil) utilizando kits comerciais da In Vitro 

Diagnóstica (Itabira, MG, Brasil), seguindo-se as orientações do fabricante. 
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4.7 Parâmetros bioquímicos 

 

Análises bioquímicas foram conduzidas em amostras de soro, obtidas após incubação a 

37ºC por 30 min e centrifugação a 3.000 g por 15 min a 22ºC de alíquotas de sangue total sem 

anticoagulante ou SAB. As análises foram conduzidas em um analisador automatizado 

Labmax Plenno
®
 (Labtest, Lagoa Santa, MG, Brasil). Os seguintes parâmetros foram 

avaliados utilizando-se kits comerciais e seguindo-se os protocolos do fabricante (Labtest, 

Lagoa Santa, MG, Brasil): ureia, creatinina, ácido úrico, proteínas totais, albumina, alanina 

aminotrasferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST). 

 

4.8 Ensaios de inibição in vitro 

 

4.8.1 Inibição da atividade pró-coagulante de PBe sobre o plasma 

 

Após obtenção do consentimento informado por escrito, o sangue de voluntários 

humanos sadios, em jejum alimentar de pelo menos 8 h, foi coletado em citrato de sódio 18,8 

g/dL (1 gota de anticoagulante para cada 3 mL de sangue). Um pool de plasma foi preparado a 

partir dos sobrenadantes obtidos após centrifugação do sangue anticoagulado a 800 g por 10 

min a temperatura ambiente, sendo armazenados a -20ºC. No momento do uso, o plasma foi 

descongelado rapidamente a 37ºC e utilizado imediatamente nos ensaios. Os procedimentos 

envolvendo a coleta de sangue humano foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAAE 88074318.3.0000.5292). 

A atividade pró-coagulante de PBe sobre o plasma foi determinada conforme 

previamente descrito na literatura, com pequenas adaptações (THEAKSTON; REID, 1983). 

Alíquotas de plasma (100 µL) foram incubadas a 37ºC por 5 min. Em seguida, amostras 

contendo diferentes concentrações de PBe (em 50 µL de PBS), pré-incubadas por 30 min a 

37ºC, foram adicionadas e o tempo de coagulação cronometrado por meio de um 

coagulômetro digital (Laser Sensor Clotimer, CLOT, São Paulo, SP, Brasil). Uma 

Concentração Mínima Coagulante sobre o Plasma (CMC-P) foi definida como a menor 

quantidade de peçonha, em μg, que coagula o plasma em 60 s. 

Para a inibição da atividade coagulante, uma CMC-P de PBe (=0,5 µg) foi utilizada e o 

ensaio conduzido como descrito acima, excetuando-se pela pré-incubação por 30 min a 37ºC 

da peçonha com quantidades crescentes de EA (0,025 – 1 µg/µL). Peçonha sozinha (pré-

incubada apenas com PBS, na ausência de extrato) foi utilizada como controle e considerada 
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como 100% de atividade pró-coagulante. O resultado foi expresso em segundos (s) como 

média ± erro médio padrão com n = 3. 

 

4.8.2 Inibição da atividade fibrinogenolítica de PBe 

 

A atividade fibrinogenolítica de PBe foi determinada utilizando fibrinogênio bovino 

como substrato, conforme descrito previamente na literatura, com pequenas modificações 

(EDGAR; PRENTICE, 1973). Amostras contendo 5 µg PBe (em 30 μL de PBS), pré-

incubadas por 30 min a 37ºC com diferentes concentrações de EA (0,5 – 10 µg/µL), foram 

incubadas a 37ºC por 3 h com 25 µL de fibrinogênio 2 µg/µL. A reação enzimática foi 

interrompida pela adição de 25 µL de tampão Tris-HCl 50 mM pH 8,8 contendo glicerol 10%, 

β-mercaptoetanol 10%, dodecilsulfato de sódio 2% e azul de bromofenol 0,05%, seguido de 

fervura por 5 min. As amostras foram separadas através de eletroforese em gel de 

poliacrilamida com dodecilsulfato de sódio (SDS-PAGE) 12%, sendo os géis corados com 

Coomassie Brilliant Blue G-250 e a atividade fibrinogenolítica determinada pela clivagem das 

cadeias alfa, beta e/ou gama do fibrinogênio e a observação do aparecimento de produtos de 

sua degradação. Fibrinogênio sozinho foi utilizado como controle, para visualização do perfil 

eletroforético do fibrinogênio intacto. Os géis foram digitalizados e as imagens foram 

binarizadas para a mensuração da área (densitometria) das cadeias Aα e Bβ do fibrinogênio, 

utilizando o software ImageJ 1.44p (National Institutes of Health, MD, EUA) 

 

4.9 Análise dos dados 

 

Todos os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM), com 

n=5 animais por grupo experimental. Análise de variância (ANOVA) de uma via seguido de 

teste de Tukey foi realizada utilizando o software GraphPad Prism versão 5.00 (San Diego, 

CA, EUA). Valores de P menores que 0,05 foram considerados significativos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A peçonha de B. erythromelas (PBe), quando administrada intraperitonealmente em 

camundongos, produziu significativos efeitos sistêmicos compatíveis com os efeitos 

geralmente descritos em envenenamentos humanos. Foram observados efeitos na coagulação 

sanguínea, hemorragia sistêmica, inflamação aguda e toxicidade renal e hepática. 

O tratamento oral com o extrato aquoso de J. gossypiifolia (EA) agiu tanto sobre o 

efeito da peçonha sobre o fibrinogênio (Figura 34-A) quanto sobre as plaquetas (Figura 34-B), 

sugerindo, portanto, um efeito protetor desse extrato frente à coagulopatia produzida por PBe. 

Esse resultado corrobora com resultados anteriores de nosso grupo sobre a efetividade desse 

extrato em inibir a atividade defibrinogenante da peçonha da serpente B. jararaca (FÉLIX-

SILVA et al., 2014d). Além disso, o extrato também foi capaz de inibir o efeito da peçonha 

sobre o TP e o TTPA, conforme apresentado na Tabela 14. 

 

Figura 34 – Inibição da atividade defibrinogenante e trombocitopênica da peçonha de Bothrops 

erythromelas (PBe) pelo extrato aquoso (EA) de Jatropha gossypiifolia 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

A: Fibrinogênio plasmático. B: Contagem de plaquetas. 

*P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle PBe (injeção de peçonha com administração 

oral de PBS) após teste de Tukey (ANOVA de uma via). 
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Tabela 14 – Efeito da administração oral do extrato aquoso (EA) de Jatropha gossypiifolia após injeção 

intraperitoneal da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) nos tempos de protrombina (TP) e 

tromboplastina parcial ativada (TTPA) 

Grupo experimental 
TP (s) TTPA (s) 

PBe (10 µg/animal), i.p. EA (mg/kg) p.o. 

- - 11,46 ± 0,12** 25,46 ± 0,80*** 

+ - 10,28 ± 0,11 15,86 ± 1,45 

+ 100 11,28 ± 0,31* 21,88 ± 1,24** 

+ 200 11,42 ± 0,24** 22,34 ± 0,05** 

Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

*P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle PBe (injeção de peçonha com administração 

oral de PBS) após teste de Tukey (ANOVA de uma via). 

 

O extrato também inibiu os efeitos de PBe sobre a série vermelha sanguínea, uma vez 

que, na maior dose, os parâmetros analisados apresentaram resultados semelhantes ao grupo 

controle que recebeu apenas PBS (P>0,05) (Figura 35). Efeitos inibitórios significativos na 

série vermelha também podem ser visualizados nos parâmetros hematimétricos, sobretudo nos 

valores de hemoglobina corpuscular média (HCM) e concentração de hemoglobina 

corpuscular média (CHCM) (Tabela 15). A peçonha não induziu alterações significativas nos 

valores de volume corpuscular médio (VCM) e amplitude de distribuição dos glóbulos 

vermelhos (RDW) (dados não apresentados). Esses efeitos na série vermelha podem estar 

relacionados ao intenso processo hemorrágico promovido, indicando que o extrato pode estar 

se mostrando benéfico nesse processo. Adicionalmente, este tipo de alteração na série 

vermelha também pode ser associado a efeitos tóxicos renais, o que também indica o efeito 

protetor do tratamento oral com o extrato na toxicidade renal da peçonha. 
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Figura 35 – Efeito da administração oral do extrato aquoso (EA) de Jatropha gossypiifolia após injeção 

intraperitoneal da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) na série vermelha sanguínea 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

A: Hemácias. B: Hemoglobina. C: Hematócrito. 

*P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle PBe (injeção de peçonha com administração 

oral de PBS) após teste de Tukey (ANOVA de uma via). 

 

Tabela 15 – Efeito da administração oral do extrato aquoso (EA) de Jatropha gossypiifolia após injeção 

intraperitoneal da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) nos índices hematimétricos 

Grupo experimental 
HCM (pg) CHCM (%) 

PBe (10 µg/animal), i.p. EA (mg/kg) p.o. 

- - 16,72 ± 0,36*** 28,28 ± 0,14*** 

+ - 21,10 ± 0,86 35,36 ± 1,62 

+ 100 17,84 ± 0,07*** 31,66 ± 0,85 

+ 200 17,06 ± 0,21*** 29,42 ± 0,61** 

Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

HCM: Hemoglobina corpuscular média. CHCM: Concentração de hemoglobina corpuscular média. 

**P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle PBe (injeção de peçonha com administração oral de 

PBS) após teste de Tukey (ANOVA de uma via) 
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Na série branca, o extrato agiu, sobretudo, revertendo os efeitos da peçonha sobre os 

neutrófilos segmentados e os monócitos (Figura 36), o que sugere uma ação anti-inflamatória 

do extrato. Tal resultado corrobora com estudos anteriores que demonstram a significativa 

atividade anti-inflamatória do extrato de J. gossypiifolia (FÉLIX-SILVA et al., 2014b). 

 

Figura 36 – Efeito da administração do extrato aquoso (EA) de Jatropha gossypiifolia após injeção 

intraperitoneal da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) na série branca sanguínea 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

A: Leucócitos. B: Monócitos. C: Linfócitos. D: Neutrófilos segmentados. 

*P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle PBe (injeção de peçonha com administração 

oral de PBS) após teste de Tukey (ANOVA de uma via). 

 

Em relação aos parâmetros bioquímicos, observou-se que PBe causou efeitos 

significativos sobre a função renal e hepática, visualizados através dos níveis aumentados de 

ácido úrico, creatinina, ureia e transaminases hepáticas (Figura 37 e Figura 38).  Um efeito de 

diminuição dos níveis séricos de proteínas totais, incluindo albumina, também são parâmetros 

indicativos de disfunção renal e hepática, bem como podem estar correlacionados com a perda 

de sangue por hemorragia (Figura 39). O extrato, por sua vez, foi capaz de diminuir tais 

efeitos tóxicos de PBe, reduzindo significativamente as alterações nos níveis de ácido úrico, 

creatinina, ALT, proteínas totais e albumina, o que sugere, portanto, o efeito benéfico do 

tratamento oral com a espécie vegetal na toxicidade renal e hepática produzida por PBe. 
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Figura 37 – Efeito da administração do extrato aquoso (EA) de Jatropha gossypiifolia após injeção 

intraperitoneal da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) nos parâmetros bioquímicos de função renal 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

A: Ácido úrico. B: Ureia. C: Creatinina. 

*P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle PBe (injeção de peçonha com administração 

oral de PBS) após teste de Tukey (ANOVA de uma via). 
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Figura 38 – Efeito da administração do extrato aquoso (EA) de Jatropha gossypiifolia após injeção 

intraperitoneal da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) nos parâmetros bioquímicos de função 

hepática 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

A: Aspartato aminotransferase (AST). B: Alanina aminotransferase (ALT). 

**P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle PBe (injeção de peçonha com administração oral de 

PBS) após teste de Tukey (ANOVA de uma via). 
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Figura 39 – Efeito da administração do extrato aquoso (EA) de Jatropha gossypiifolia após injeção 

intraperitoneal da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) nos níveis de proteínas séricas 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 5/ grupo). 

A: Proteínas totais. B: Albumina. 

**P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao grupo controle PBe (injeção de peçonha com administração oral de 

PBS) após teste de Tukey (ANOVA de uma via). 
 

Dessa forma, os resultados obtidos in vivo demonstram o efeito benéfico do extrato 

aquoso de J. gossypiifolia frente vários efeitos sistêmicos produzidos pelo envenenamento 

experimental com a peçonha de B. erythromelas, especialmente a coagulopatia, hemorragia 

sistêmica e toxicidade renal e hepática. 

Para melhor compreender esses efeitos observados em camundongos, ensaios de 

inibição enzimática in vitro foram realizados, para investigar se o efeito protetor do extrato se 

daria em relação a uma inibição direta das toxinas da peçonha, ou se o extrato modula o 

organismo a responder contra os efeitos das toxinas, ou ainda, se não seria uma combinação 

das duas possibilidades. 

A coagulopatia de consumo induzida por peçonha (VICC) é um processo complexo, 

semelhante à coagulação intravascular disseminada (CIVD), caracterizada por baixos ou 

quase indetectáveis níveis de fibrinogênio plasmático, resultando em incoagulabilidade 

sanguínea. SVMPs e SVSPs são as principais toxinas ofídicas responsáveis por essa 

síndrome, podendo exercer seu efeito agindo como enzimas semelhantes à trombina 

(SVTLEs) ou como enzimas fibrinogenolíticas, além de ativarem fatores da coagulação ou 
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atuando diretamente sobre plaquetas (KORNALÍK, 1985; SAJEVIC; LEONARDI; KRIŽAJ, 

2011). 

A peçonha de B. erythromelas é particular entre outras espécies de Bothrops devido sua 

ausência de SVTLEs e por ser uma das peçonhas com maior atividade pró-coagulante e 

ativadora de fator X e protrombina in vitro no gênero (MARUYAMA et al., 1992; NAHAS; 

KAMIGUTI; BARROS, 1979). Essa peçonha é rica em SVMPs, sobretudo as do tipo P-III 

(JORGE et al., 2015), que são reconhecidas por produzirem principalmente efeitos sistêmicos 

(ESCALANTE et al., 2011; GUTIÉRREZ et al., 2005). Berythractivase, a única SVMP 

caracterizada de B. erythromelas até o momento, é uma P-III SVMP potente ativadora de 

protrombina, além de apresentar atividade fibrin(oge)nolítica e desencadear respostas 

celulares pró-inflamatórias e pró-coagulantes (SCHATTNER et al., 2005; SILVA et al., 

2003). Por isso, investigou-se o efeito inibitório de EA frente às atividades procoagulante e 

fibrinogenolítica de PBe in vitro. 

Conforme apresentado na Tabela 16, EA foi capaz de inibir significativamente 

(P<0,001) a ação procoagulante in vitro de PBe já a partir da menor dose de extrato 

empregada. Esse dado sugere o potencial inibitório do extrato frente SVMPs procoagulantes 

de PBe, o que pode justificar os efeitos benéficos do extrato in vivo quanto aos efeitos 

hemostáticos dessa peçonha, já que proteases ativadoras de fatores da coagulação, que ao 

ativarem zimogênios de fatores específicos acabam acelerando a formação de coágulos, 

contribuem fortemente para o quadro de VICC pelo consumo exarcebado dos fatores da 

coagulação fisiologicamente disponíveis via sua ativação contínua (SLAGBOOM et al., 

2017). Além disso, esse resultado corrobora com estudos anteriores nos quais se observou que 

o extrato de J. gossypiifolia também foi efetivo em inibir a ação pró-coagulante, tanto sobre o 

plasma, quanto sobre o fibrinogênio, da peçonha da serpente B. jararaca (FÉLIX-SILVA et 

al., 2014d). 

 

Tabela 16 – Inibição da atividade pró-coagulante in vitro da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) pelo 

extrato aquoso (EA) de Jatropha gossypiifolia 

EA (µg/µL) Tempo de coagulação (s) 

0 (controle) 62,43 ± 2,17 

0,025 93,03 ± 2,26*** 

0,05 101,33 ± 3,41*** 

0,1 115,33 ± 1,22*** 

0,5 133,17 ± 5,89*** 

1 170,67 ± 5,71*** 

2 195,50 ± 1,21*** 

Fonte: Resultados experimentais. 

Valores expressos como média ± EPM (n = 3). 

***P<0,001 comparados ao controle após teste de Tukey (ANOVA de uma via). 
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Enzimas fibrinogenolíticas clivam geralmente as regiões C-terminais das cadeias Aα, 

Bβ e γ do fibrinogênio, isto é, em sítios diferentes dos que a trombina age, fazendo com que o 

fibrinogênio se torne incoagulável e contribuindo para a coagulopatia e distúrbios 

hemorrágicos. Dessa forma, contrariamente às SVTLEs, as enzimas fibrinogenolíticas não 

formam fibrina como resultado da ação proteolítica sobre o fibrinogênio (SWENSON; 

MARKLAND JR, 2005). Por isso, o potencial inibitório de EA frente enzimas 

fibrinogenolíticas de PBe também foi investigado, através da análise do perfil de degradação 

do fibrinogênio por meio de SDS-PAGE 12% (Figura 40). Como pode ser observado através 

da análise densitométrica do perfil eletroforético do fibrinogênio, PBe degradou as cadeias Aα 

e Bβ, ao passo que o extrato foi capaz de proteger significativamente a degradação de ambas 

as cadeias pela peçonha. Além disso, esse resultado corrobora com estudos anteriores nos 

quais se observou que o extrato de J. gossypiifolia também foi efetivo em inibir a atividade 

fibrinogenolítica da peçonha da serpente B. jararaca (FÉLIX-SILVA et al., 2014d). 
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Figura 40 – Inibição da atividade fibrinogenolítica in vitro da peçonha de Bothrops erythromelas (PBe) 

pelo extrato aquoso (EA) de Jatropha gossypiifolia 

 
Fonte: Resultados experimentais. 

A: Gel de SDS-PAGE 12%, corado por Coomassie Brilliant Blue G-250. B: Análise densitométrica da 

degradação das cadeias Aα e Bβ do fibrinogênio. 
 

Além das SVMPs, outras toxinas também são relevantes para a toxicidade sistêmica de 

PBe e uma ação inibitória do extrato frente a essas outras toxinas não pode ser descartada. Por 

exemplo, a principal PLA2 da peçonha de B. erythromelas, compreendendo cerca de 12% de 

seu total, é a BE-I-PLA2, uma Asp49-PLA2 caracterizada como um potente inibidor da 

agregação plaquetária e indutor da liberação de prostaglandina I2 (PGI2) de células endoteliais 

(MODESTO et al., 2006). Em um estudo prévio de nosso grupo, foi demonstrado que o 

extrato aquoso de J. gossypiifolia foi capaz de inibir significativamente a atividade PLA2 de 

de B. erythromelas in vitro (FÉLIX-SILVA et al., 2017a). Outras toxinas que são descritas em 
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PBe, tais como SVSPs, CTLs e desintegrinas, também podem desempenhar importante papel 

nesses efeitos hemostáticos (JORGE et al., 2015), assim como o extrato pode atuar nessas 

toxinas. 

Uma vez que estudos prévios do nosso grupo têm demonstrado as ações anti-

inflamatória, antioxidante e anticoagulante do extrato aquoso de J. gossypiifolia (FÉLIX-

SILVA et al., 2014b; FÉLIX-SILVA et al., 2014c; FÉLIX-SILVA et al., 2014d), os resultados 

obtidos aqui sugerem que o efeito protetor de EA contra a toxicidade sistêmica de PBe 

observado in vivo deve se dar por uma combinação de mecanismos: o extrato apresentando 

significativo efeito como inibidor enzimático de toxinas ofídicas importantes para a gênese 

desses efeitos, bem como possuindo atividades farmacológicas adicionais que podem auxiliar 

no tratamento dos sintomas.  

Assim, conclui-se que J. gossypiifolia possui compostos capazes de inibir alterações 

sistêmicas induzidas por B. erythromelas, especialmente os efeitos na hemostasia e sua 

toxicidade renal e hepática, o que indica a potencialidade dessa espécie vegetal como fonte de 

moléculas bioativas contra peçonhas botrópicas. 
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1. ESTUDO DOS EFEITOS LOCAIS INDUZIDOS PELA PEÇONHA DE Bothrops 

erythromelas 

 

Uma das consequências mais impactantes do envenenamento botrópico é o 

desenvolvimento de efeitos patológicos locais, caracterizados por intenso dano tecidual local. 

Um ponto crítico desses efeitos é a exigência de um tratamento imediato e eficiente, caso 

contrário, o envenenamento pode resultar em dano tedicual permanente e sequelas, com 

efeitos físicos a longo prazo (GUTIÉRREZ, 2016). Outro ponto crítico é que a soroterapia 

antipeçonhenta não é capaz de neutralizar completamente esses efeitos locais, aumentando 

ainda mais as chances de danos permanentes (CUPO, 2015; GUTIÉRREZ; LOMONTE, 

1989). O fato de a peçonha de Bothrops erythromelas não estar inclusa na mistura antigênica 

para a produção dos soros antibotrópicos distribuídos no Brasil põe ainda em questão a 

eficácia desses produtos nos envenenamentos ofídicos na região Nordeste do Brasil, onde essa 

serpente é predominante (FÉLIX-SILVA et al., 2017a). Dessa forma, entender a 

fisiopatologia desses efeitos é uma importante ferramenta para o desenho de estratégias mais 

eficazes para o tratamento da sintomatologia local induzida pela peçonha de B. erythromelas. 

Além disso, avaliar a eficácia dos soros antibotrópicos quanto a esses efeitos, bem como 

propor alternativas complementares para o aumento de sua eficácia, se faz importante. 

No Capítulo I estudaram-se os eventos inflamatórios locais produzidos pela peçonha de 

B. erythromelas. Envenenamentos botrópicos são caracterizados pelo rápido desenvolvimento 

de um intenso processo inflamatório local, caracterizado por edema, dor e recrutamento de 

células inflamatórias (GUTIÉRREZ, 2016). Esta resposta frequentemente ocasiona edema, 

isquemia e compressão neural, que podem resultar em uma síndrome compartimental, que 

pode levar a perdas permanentes de tecidos devido necrose (TEIXEIRA et al., 2009). Em 

geral, os mediadores inflamatórios responsáveis por este processo podem variar de acordo 

com a espécie de serpente, mesmo considerando-se espécies de um mesmo gênero 

(WANDERLEY et al., 2014). Dessa maneira, o estudo apresentado se faz relevante. Os 

resultados obtidos indicam que o edema induzido por essa peçonha é de início precoce e 

multifatorial, envolvendo a participação de mediadores endógenos (metabólitos do ácido 

araquidônico, aminas vasoativas, mastócitos, óxido nítrico, substância P, fator de ativação 

plaquetária e bradicinina) e a ação de toxinas enzimáticas da peçonha (principalmente 

serinoproteinases e fosfolipases A2). Os dados apontam diferenças nos mediadores 

inflamatórios e toxinas envolvidas no processo inflamatório de B. erythromelas em relação à 

outras peçonhas do gênero Bothrops, o que reforça a necessidade de aprimorar os estudos da 
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composição e atividades biológicas de peçonhas de interesse médico em diferentes regiões, de 

modo a contribuir para o desenvolvimento de terapias mais específicas.  

No Capítulo II, a eficácia do soro antibotrópico brasileiro e do extrato aquoso das folhas 

de Jatropha gossypiifolia foi avaliada contra os efeitos locais da peçonha de B. erythromelas. 

Conhecidas as limitações da soroterapia antipeçonhenta e considerando-se a ausência dessa 

peçonha na mistura antigênica para a produção desse soro, esse estudo foi relevante para 

trazer evidências científicas quanto à baixa efetividade desse produto contra peçonhas não 

inclusas no pool de imunização. Nesse Capítulo, mostrou-se que até existe reatividade 

cruzada entre o soro antibotrópico e a peçonha de B. erythromelas, no entanto, esse soro foi 

ineficaz em inibir os efeitos enzimáticos in vitro e locais in vivo dessa peçonha, indicando que 

possivelmente o soro reconhece principalmente toxinas toxicologicamente irrelevantes no 

envenenamento. O extrato da espécie vegetal J. gossypiifolia, em estudos anteriores, 

demonstrou significativa atividade inibitória frente a peçonha de Bothrops jararaca (FÉLIX-

SILVA et al., 2014d). Assim, avaliou-se também nesse Capítulo a potencialidade antiofídica 

dessa espécie vegetal. Os resultados foram promissores, uma vez que o extrato foi capaz de 

inibir as atividades enzimáticas da peçonha de B. erythromelas e reduzir os efeitos locais que 

o soro antibotrópico não foi capaz de reduzir significativamente. Assim, os resultados desse 

Capítulo formaram o primeiro conjunto de evidências quanto à potencialidade dessa espécie 

vegetal no tratamento do envenenamento por B. erythromelas. 

No Capítulo III, comparou-se a atividade antiofídica de duas espécies do gênero 

Jatropha: J. gossypiifolia e Jatropha mollissima. O modelo de edema de pata induzido pela 

peçonha de B. erythromelas foi empregado em vista de sua relevância na sintomatologia local 

e do amplo uso popular medicinal dessas espécies vegetais na região Nordeste do Brasil, 

mesma região onde predomina essa serpente (FÉLIX-SILVA et al., 2014a; GOMES et al., 

2016). Além disso, a atividade antibacteriana in vitro dos extratos vegetais foi avaliada para 

complementar os resultados, já que infecção bacteriana secundária é uma complicação 

frequente em acidentes botrópicos (JORGE; RIBEIRO, 1997). Através da comparação das 

espécies, foi possível observar que apesar de apresentarem praticamente o mesmo perfil 

químico (composto de principalmente flavonoides C-glicosilados), houve certa correlação 

entre o teor desses compostos e o nível de atividade inibitória observada. A espécie J. 

gossypiifolia, com maior teor dos flavonoides orientina, isoorientina, vitexina e isovitexina, 

apresentou maior atividade antiofídica e antibacteriana. Dessa forma, os resultados presentes 

nesse Capítulo são úteis como uma evidência inicial de que, ao menos parcialmente, esses 

compostos químicos, que são majoritários nas folhas de J. gossypiifolia, são os principais 
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responsáveis pelo efeito antiofídico apresentado. Além disso, estes achados fortalecem a 

potencialidade de J. gossypiifolia para uso como tratamento complementar dos efeitos locais 

induzidos por peçonhas botrópicas, podendo ser úteis para a distinção das espécies e controle 

de qualidade de futuros produtos fitoterápicos baseados em plantas do gênero do Jatropha. 

Demonstrada a potencialidade da espécie vegetal J. gossypiifolia, o último ponto no que 

se refere ao estudo dos efeitos locais foi apresentado no Capítulo IV, que é o desenvolvimento 

de uma formulação tópica contendo o extrato vegetal para o tratamento complementar dos 

efeitos locais de B. erythromelas. Uma formulação tópica foi desenvolvida tendo em vista o 

uso popular medicinal da espécie vegetal como agente antiofídico tópico, bem como visando 

uma maior concentração de moléculas bioativas no sítio do dano local. A eficácia da 

soroterapia sozinha ou em associação com o gel no tratamento dos efeitos edematogênico, 

hemorrágico e miotóxico de B. erythromelas foi avaliada em camundongos. Resultados 

bastante promissores foram obtidos, uma vez que o gel fitoterápico foi capaz de inibir 

significativamente o edema e a hemorragia induzidos por B. erythromelas, além de melhorar 

significativamente a eficácia do soro na inibição do efeito edematogênico local. Assim, 

observa-se que o extrato aquoso de J. gossypiifolia aplicado topicamente apresenta 

significativo potencial como adjuvante na soroterapia antipeçonhenta para o tratamento da 

toxicidade local da peçonha da serpente B. erythromelas.  

Em suma, os resultados obtidos até o momento demonstram a potencialidade da espécie 

vegetal J. gossypiifolia sobre os efeitos locais induzidos pela peçonha de B. erythromelas, 

sendo possível sugerir sua aplicação como adjuvante da soroterapia antipeçonhenta 

tradicional no tratamento dos envenenamentos botrópicos. Apesar de concentrar-se na espécie 

B. erythromelas, este estudo pode ser o primeiro passo para o futuro desenvolvimento de 

produtos fitoterápicos antiofídicos com matéria-prima genuinamente brasileira para 

complementação da atual soroterapia no tratamento de acidentes botrópicos em geral. Um 

produto fitoterápico teria como vantagens: custo de produção relativamente menor (o que 

acarretaria em mais fácil acesso), certa estabilidade a temperatura ambiente, capacidade de 

neutralizar amplo espectro de toxinas ofídicas e, principalmente, efeito benéfico no tratamento 

dos efeitos locais. 
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2. ESTUDO DOS EFEITOS SISTÊMICOS INDUZIDOS PELA PEÇONHA DE 

Bothrops erythromelas 

 

Envenenamentos botrópicos de moderados a graves provocam sérias alterações 

sistêmicas nas vítimas, tais como efeitos na hemostasia sanguínea, danos cardiovasculares e 

toxicidade renal aguda (GUTIÉRREZ; ESCALANTE; RUCAVADO, 2009). Apesar da geral 

eficácia da soroterapia em tratar a sintomatologia sistêmica dos envenenamentos, o 

desenvolvimento de alternativas complementares se faz importante para melhorar o 

prognóstico dos pacientes, sobretudo nos casos onde a acessibilidade à terapia específica é 

difícil, pois um dos grandes fatores determinantes para o sucesso da soroterapia é exatamente 

o tempo entre a picada e o tratamento (CUPO, 2015; GUTIÉRREZ et al., 2015). Para isso, se 

faz importante melhor compreender os efeitos tóxicos produzidos pelas serpentes de 

importância médica em uma da região, como é o caso de B. erythromelas que é a principal 

causadora de acidentes no Nordeste do Brasil. Por isso, os efeitos sistêmicos dessa peçonha 

foram analisados, de modo a melhor compreendê-los, e sua inibição pelo extrato aquoso de J. 

gossypiifolia também foi avaliada como proposta de terapia complementar à soroterapia. 

Os resultados apresentados no Capítulo V demonstram que a peçonha de B. 

erythromelas produz em camundongos efeitos sistêmicos significativos, incluindo alterações 

na hemostasia, hemorragia sistêmica e efeitos renais e hepáticos. A revisão da literatura 

realizada aponta que este é o primeiro estudo demonstrando experimentalmente esses efeitos 

em animais, que podem ser correlacionados com a sintomatologia observada nos 

envenenamentos em humanos. O efeito mais impactante da peçonha foi na hemostasia, que 

pode estar relacionado ao seu alto nível de atividade pró-coagulante in vitro já observado em 

estudos anteriores (FURTADO et al., 1991; MARUYAMA et al., 1992). Esses efeitos 

pronunciados na hemostasia, por sua vez, podem estar relacionados também aos efeitos 

renais, que já foram bem estudados para essa espécie em modelos in vitro e ex vivo 

(MARTINS et al., 2005; SOUSA et al., 2016). 

No Capítulo VI, os dados apontam para o potencial efeito benéfico do tratamento oral 

com o extrato aquoso de J. gossypiifolia na maioria dos efeitos sistêmicos provocados pelo 

envenenamento experimental com B. erythromelas. Interessantemente, os efeitos na 

hemostasia foram, mesmo que apenas parcialmente em alguns casos, inibidos pelo extrato 

vegetal. A espécie J. gossypiifolia é bastante utilizada na medicina tradicional como agente 

hemostático, além de ser utilizado como antiofídico (FÉLIX-SILVA et al., 2014a), bem como 

estudos anteriores demonstram o efeito anticoagulante do extrato aquoso das folhas dessa 
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planta (FÉLIX-SILVA et al., 2014c), o que pode ser correlacionado com esses efeitos. Além 

disso, o extrato foi capaz de reduzir significativamente os efeitos renais e hepáticos da 

peçonha. Como discutido no Capítulo, esse efeito protetor do extrato pode ser justificado pela 

ação inibitória frente toxinas relevantes para a toxicidade sistêmica da peçonha, como é o caso 

das SVMPs, como também pode ser correlacionado com os já demonstrados efeitos anti-

inflamatório, antioxidante e anticoagulante do extrato vegetal (FÉLIX-SILVA et al., 2014b; 

FÉLIX-SILVA et al., 2014c). 

Em suma, os resultados apresentados nos capítulos V e VI dão evidências quanto à 

efetividade do extrato aquoso de J. gossypiifolia como agente antiofídico também contra os 

efeitos sistêmicos da peçonha de B. erythromelas, bem como traz novas informações quanto 

aos efeitos sistêmicos provocados por essa peçonha, o que pode ser de grande valia para o 

tratamento de pacientes acidentados por essa serpente. 

Dessa forma, os resultados com o extrato vegetal são interessantes por mostrarem que 

essa espécie vegetal além de ser eficaz quanto aos efeitos locais do envenenamento, podendo 

ser utilizado como adjuvante da soroterapia antipeçonhenta, também traz efeitos benéficos 

adicionais quanto à sintomatologia sistêmica, mostrando-se ser um coquetel completo contra 

o envenenamento ofídico. 
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3. ESTUDOS EM PARALELO E PERSPECTIVAS 

 

Além da investigação em relação à peçonha de B. erythromelas, estudos em paralelo 

estão sendo realizados com a referida espécie vegetal para avaliar o seu potencial quanto à 

peçonha da serpente B. jararaca, para assim, avaliarmos se o efeito antiofídico da espécie 

vegetal pode ser estendido a outras peçonhas botrópicas. De fato, estudos anteriores do nosso 

grupo de pesquisa já demonstraram a eficácia do extrato aquoso de J. gossypiifolia contra 

alguns efeitos enzimáticos e biológicos da serpente B. jararaca (FÉLIX-SILVA et al., 2014d). 

Novos estudos estão sendo conduzidos em paralelo para avaliar o efeito do extrato 

especificamente sobre a inflamação e estresse oxidativo induzido por essa peçonha em 

camundongos, dada a relevância desses processos em envenenamentos ofídicos, 

especialmente na gênese dos efeitos locais (BARRETO et al., 2017; SUNITHA et al., 2015). 

Tendo em vista que o envenenamento ofídico produz uma série de sintomas locais e 

sistêmicos, muitos autores justificam que o uso de plantas medicinais como antiofídicas 

poderia se dar não necessariamente a um efeito sobre as toxinas ofídicas em si, mas sim 

através do alívio desses sintomas (HOUGHTON; OSIBOGUN, 1993). Os resultados obtidos 

até o momento com J. gossypiifolia indicam que espécie poderia agir das duas formas: 

diretamente sobre as toxinas ofídicas, e indiretamente sobre seus efeitos no organismo. Para 

melhor entender os efeitos indiretos, estudos foram realizados e/ou estão em andamento, o 

que é útil, indiretamente, para compreensão da atividade antiofídica da espécie vegetal, bem 

como para agregar valor a esse produto medicinal.  

O primeiro estudo nesse sentido foi a avaliação das atividades anticoagulante e 

antioxidante in vitro do extrato aquoso das folhas e frações de J. gossypiifolia (FÉLIX-SILVA 

et al., 2014c) (Apêndice A). Outro estudo visou o desenvolvimento, caracterização físico-

química e avaliação da atividade anti-inflamatória aguda e crônica de um gel fitoterápico 

contendo o extrato aquoso de J. gossypiifolia (XAVIER-SANTOS, 2016). Trata-se do mesmo 

gel avaliado no Capítulo IV, o qual mostrou-se compatível físico-quimicamente com as 

características da pele, efetivo como agente anti-inflamatório tópico em modelos de 

inflamação aguda e crônica, além de ser seguro, ao não apresentar sinais de toxicidade em 

testes de irritação cutânea (XAVIER-SANTOS, 2016). O trabalho foi submetido ao periódico 

Journal of Ethnopharmacology e encontra-se under review. 

No que diz respeito à espécie vegetal, uma melhor investigação da composição química 

do extrato bruto, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento de quais seriam os 

compostos ou grupos de compostos realmente necessários para a atividade biológica 
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apresentada pelo extrato bruto, se faz necessária e é uma perspectiva futura do presente 

projeto. O isolamento, especialmente de flavonoides das folhas de J. gossypiifolia, para 

posteriores testes de inibição para avaliar a importância desses compostos na atividade 

antiofídica apresentada pelo extrato bruto de J. gossypiifolia, é algo que se faz necessário. No 

que diz respeito ao gel fitoterápico, estudos adicionais podem ser realizados visando 

incrementar características físico-químicas e farmacocinéticas do produto, de modo a 

potencializar ainda mais a eficácia do produto. 

Adicionalmente, um artigo de revisão sobre o uso de plantas medicinais para o 

tratamento do dano tecidual local induzido por peçonhas ofídicas, fornecendo uma visão geral 

desde o uso tradicional até a obtenção de evidências farmacológicas, foi publicado no 

periódico Evidence Based Complementary and Alternative Medicine (FÉLIX-SILVA et al., 

2017b) (Apêndice A). 

Com o presente projeto, espera-se contribuir para o futuro desenvolvimento de terapias 

complementares mais eficazes contra o envenenamento ofídico. Conhecendo-se a toxinologia 

da peçonha, além dos mediadores endógenos envolvidos nas respostas, pode-se melhor 

compreender o efeito inibitório do extrato vegetal avaliado, bem como contribuir para o 

desenho de antagonistas diversos que possam neutralizar os efeitos tóxicos dessa peçonha. 

Espera-se que o presente trabalho possa ser o primeiro passo para o futuro desenvolvimento 

de produtos fitoterápicos antiofídicos com matéria-prima genuinamente brasileira para 

complementação da atual soroterapia no tratamento de acidentes botrópicos. De forma mais 

otimista, espera-se que este trabalho possa abrir portas no campo da Toxinologia para o 

desenvolvimento de outros produtos fitoterápicos contra outros animais peçonhentos de 

importância médica no País, tais como escorpiões, aranhas, abelhas, vespas, dentre outros. 

Em 2016, foi publicada a patente intitulada “Processo de obtenção de extratos, frações, 

compostos isolados e composições farmacêuticas de plantas do gênero Jatropha e sua 

aplicação no tratamento de envenenamentos por animais peçonhentos” (BR1020130340464), 

de autoria de nosso grupo de pesquisa (Apêndice B). Nessa patente, inclui-se a aplicação de 

diferentes tipos de produtos derivados de plantas do gênero Jatropha no tratamento de 

envenenamentos por serpentes, escorpiões, aranhas, abelhas, vespas, dentre outros tipos de 

animais peçonhentos, por diferentes vias de administração. 
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Os resultados obtidos demonstram, através de diferentes modelos e abordagens 

experimentais, a potencialidade do decocto das folhas de Jatropha gossypiifolia como agente 

antiofídico, com capacidade de inibição dos efeitos locais e sistêmicos induzidos pela peçonha 

da serpente Bothrops erythromelas, podendo servir futuramente como matéria-prima para o 

desenvolvimento de produtos fitoterápicos antiofídicos, para complementação da soroterapia 

antipeçonhenta atual. Com isso, o presente trabalho traz diferentes evidências científicas que 

suportam experimentalmente a validade do uso popular da espécie como antídoto para picada 

de serpentes. Adicionalmente, com os experimentos em relação à caracterização dos efeitos 

tóxicos locais e sistêmicos produzidos por esta peçonha, espera-se melhor compreender os 

efeitos inibitórios observados, bem como contribuir para o desenho de alternativas 

terapêuticas adicionais, baseando-se nos mecanismos patológicos envolvidos na ação 

específica da peçonha dessa serpente. 
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ANEXO A – ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

1. Coleta do material vegetal 

Autorização do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SisBio): nº 

35017 

 

2. Uso científico do material vegetal e animal 

Autorização do Conselho de Gestão de Patrimônio Genético (CGEN): Processo nº 

010844/2013-9 

 

3. Uso científico de animais de experimentação 

Camundongos suícos utilizados mediante aprovação da Comissão de Ética no Uso de 

Animais da UFRN (CEUA-UFRN): Protocolo nº 004/2013 

 

4. Uso científico de plasma humano 

Experimentos envolvendo coleta de sangue humano realizados mediante aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAAE 

88074318.3.0000.5292). 
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ANEXO C – APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP-

UFRN) 

 

 

 

 


