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INTRODUÇÃO

Os acidentes ofídicos são um problema de saúde

pública mundial, principalmente nas regiões tropicais e

subtropicais [1], sendo que, no Brasil, cerca de 22.000
casos são notif icados por ano [2]. A maioria (>75%) dos

acidentes causados por espécies peçonhentas no Brasil

envolve o gênero Bothrops (jararacas), sendo que o

envenenamento é caracterizado por manifestações locais

(dor, edema, inflamação, hemorragia e necrose) e
sistêmicas (coagulopatia, hemorragia, hipotensão e

insuficiência renal aguda). Estas manifestações são

desencadeadas principalmente pela ação de componentes

do veneno como serinoproteases (SVSP – snake venom

serine proteases) que causam distúrbios de coagulação
[3], fosfolipases A2 (PLA2) que promovem inflamação e

lesam fibras musculares, levando à mionecrose [4,5], e

metaloproteases (SVMP – snake venom

metalloproteinases) responsáveis pela hidrólise de

componentes da matriz extracelular, e.g., colágeno,
alterando a estrutura e função da microvasculatura e

frequentemente levando à hemorragia, e que também

afetam a agregação plaquetária [6,7]. As alterações

hemodinâmicas (principalmente a hipotensão) associadas

ao envenenamento botrópico têm sido atribuídas à ação de

fosfolipases A2 (PLA2) [8,9], à atividade tipo calicreína

de SVMPs e SVSPs que liberam bradicinina [10-13], à

presença de peptídeos potencializadores da bradicinina

[14-17], e à liberação ou formação de purinas [18].

As SVMPs são dependentes de zinco, assim
como as metaloproteinases de matriz (MMPs)

endógenas. A semelhança estrutural e funcional entre

estas enzimas levanta a possibilidade de inibidores de

MMPs serem usados para inibir as SVMP ofídicas,

atenuando sua ação no envenenamento. Nos últimos
anos tem aumentado o interesse na possibilidade de

usar pequenas moléculas que já estão no mercado para

combater a ação de alguns componentes dos venenos

ofídicos, especialmente as PLA2 e SVMPs (o conceito

de drug repurposing). Especif icamente com relação às
SVMPs, as substâncias investigadas incluem inibidores

de MMPs endógenas, como batimastat e marimastat

[19-24] e antibióticos do grupo das tetraciclinas, como a

própria tetraciclina [25] e a doxiciclina [26]. De fato,

vários estudos já mostraram que as tetraciclinas
atenuam a dor [27,28], a dermonecrose [29-31] e o

dano renal [32,33] observados após o envenenamento

por diversas espécies de animais peçonhentos.

Apesar dos estudos acima, até o momento

poucas investigações avaliaram a ação de tetraciclinas

sobre os efeitos locais e sistêmicos de venenos

ofídicos. Rucavado et al. [26] mostraram que a doxiciclina

inibiu as atividades hemorrágica e fibrinogenolítica do
veneno de Bothrops asper da Costa Rica e, mais

recentemente, Soeiro et al. [33] relataram a capacidade da

doxiciclina de proteger contra o dano renal causado pelo

veneno de Bothrops jararacussu em ratos. No presente

estudo, propomos investigar a capacidade da doxiciclina
de proteger contra a hipotensão causada pelo veneno de

B. jararacussu em ratos anestesiados. O veneno de B.

jararacussu é rico em PLA2, SVMP, SVSP, L-aminoácido

oxidase (LAAO), lectinas do tipo C, peptídeos e outros

componentes [34,35], e alguns destes componentes têm
sido implicados na hipotensão causada por este veneno

[36], incluindo PLA2 [8], SVSP [12], e peptídeos

potencializadores da bradicinina [37,38].

METODOLOGIA

A influência da doxiciclina sobre algumas
atividades enzimáticas do veneno de B. jararacussu foi

investigada. Especif icamente, avaliamos o efeito da

doxiciclina sobre as atividades proteolítica, esterásica e

PLA2 em protocolos de pré-incubação com o inibidor,

seguido por determinação da atividade enzimática residual.
Os ensaios foram feitos essencialmente conforme descrito

por Torres-Bonilla et al. [39]. Para as três enzimas, a

atividade foi expressa em aumento de absorbância/min no

comprimento de onda usado no ensaio.

Os experimentos hemodinâmicos foram realizados
em ratos anestesiados e preparados conforme descrito por

Dias et al. [40]. A análise hemodinâmica foi essencial para

avaliar o efeito da doxiciclina sobre a hipotensão utilizando

os protocolos de pré-incubação do veneno com a doxiciclina

e o de pré-tratamento do animal com a doxiciclina. Desta
forma, para o primeiro protocolo, o veneno de B.

jararacussu (dose subletal de 200 ug/kg i.v., e dose letal de

400 ug/kg i.v., ambas diluídas em salina 0,9%) foi pré-

incubado com doxiciclina (1 mM) durante 30 min a 37 °C. A

concentração de doxiciclina foi escolhida baseada no perfil
de inibição das atividades enzimáticas do veneno, sendo

que optamos pela menor concentração capaz de inibir a

atividade proteolít ica sem afetar as atividades esterásica e

PLA2.

Após a pré-incubação, o veneno foi injetado em

volume fixo de 100 ml e a cânula lavada com mais 100 ml

de salina 0.9%. Já para o segundo protocolo, os ratos

foram injetados com doxiciclina (3 mg/kg ou 30 mg/kg, i.v.)

e, após 1 h, o veneno (dose subletal ou letal) foi injetado
em volume fixo de 100 ml e a cânula lavada com mais 100

ml de salina 0,9%. Em ambos os protocolos, apenas uma

dose foi injetada por rato e, em seguida, os parâmetros

hemodinâmicos forammonitorados por 2 h [40].

Os resultados foram expressos em média ±
desvio padrão (DP) do número de experimentos realizados.

Os dados foram comparados estatisticamente por análise

de variância (ANOVA) seguido do teste de Dunnett

(quando houve comparação com apenas o controle) ou

Tukey-Kramer (quando houve comparação com vários
grupos, além do controle). Um valor de p<0,05 indicou

signif icância. As análises estatísticas foram realizadas com

o software Prism v.5 (GraphPad Inc., La Jolla, CA, EUA).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

1. Atividades enzimáticas
A Fig. 1A mostra a atividade proteolítica do

veneno de B. jararacussu (1-30 µg) usando azocaseína

como substrato. Houve aumento progressivo da atividade

com a quantidade crescente de veneno. Nos protocolos de

pré-incubação com a doxiciclina a quantidade de veneno

usada foi de 10 µg. A Fig. 1B mostra o perfil de inibição
causada pela doxiciclina sobre a atividade proteolítica,

sendo que uma inibição importante foi observada com

concentrações de inibidor ≥1 mM.

Protocolos semelhantes foram realizados para as

duas outras atividades investigadas: a esterásica e PLA2. A
Fig. 1C mostra que a atividade esterásica aumentou com

quantidades crescentes de veneno, assim como no caso

da atividade proteolít ica. Nos protocolos de pré-incubação

com doxiciclina a quantidade de veneno usada também foi

de 10 mg. A Fig. 1D mostra que a doxiciclina só inibiu a
atividade esterásica a partir de uma concentração de 3

mM, indicando que esta atividade foi menos sensível à

inibição quando comparada à atividade proteolítica. A Fig.

1E mostra a atividade PLA2 com quantidades crescentes

de veneno. Assim como nos outros ensaios, a quantidade
de veneno usada nos ensaios de pré-incubação com a

doxiciclina foi de 10 mg.
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A Fig. 1F mostra que até a concentração de 1 mM de doxiciclina,

não houve inibição da atividade PLA2; com uma concentração de 3 mM

houve tendência (embora não signif icativa) para inibição.

Figura 1. Atividades enzimáticas do veneno de B. jararacussu e sua inibição

pela doxiciclina. A, D. Atividade proteolítica sobre azocaseína na ausência (A)

e presença (D) de doxiciclina. B, E. Atividade esterásica sobre BAPNA na

ausência (B) e presença (E) de doxiciclina. C, F. Atividade PLA2 sobre 4-nitro-3

(octanoiloxi) ácido benzoico na ausência (C) e presença (F) de doxiciclina. As
colunas e símbolos representam a média ± DP (n=3 determinações

independentes para cada atividade). *p<0.05 comparado à peçonha sozinha

(ANOVA de uma via seguida do teste de Tukey).

2. Alterações hemodinâmicas

A Fig. 2 mostra as respostas hemodinâmicas em ratos injetados com

salina (controle), veneno em dose não letal de 200 μg/kg, i.v., e veneno em

dose letal 400 μg/kg, i.v. Não ocorreram alterações importantes nos parâmetros

hemodinâmicos nos ratos injetados com salina, enquanto nos ratos injetados

com uma dose não letal de veneno, houve uma queda abrupta na pressão
arterial (sistólica, diastólica e média) de 40-60% após 1 min, seguido por uma

recuperação lenta nos 20-30 min seguintes sem, porém, voltar aos valores

basais observados antes da injeção de veneno; a partir dos 30 min até o

término do experimento (2 h), os valores se mantiveram estáveis mas abaixo

daqueles de ratos injetados com apenas salina (grupo controle) (Fig. 2A-D).
Houve pequena queda e recuperação rápida na frequência cardíaca (Fig. 2E) e

frequência respiratória (Fig. 2F) logo após a injeção de veneno seguido por

recuperação rápida; posteriormente, não ocorreram alterações relevantes

quando comparados com os valores basais (antes do envenenamento) e com

os ratos injetados com salina sozinha (controles). Entretanto, com a dose letal,
logo após a injeção do veneno (1 min), todos os parâmetros hemodinâmicos

(Fig. 2A-F) avaliados sofrem uma súbita queda, levando ao óbito dos ratos em

menos de 5 min.

A Fig. 3 mostra as alterações hemodinâmicas em ratos injetados com

veneno em doses não letal (200 μg/kg, i.v.) e letal (400 μg/kg, i.v.), e veneno
em doses não letal e letal pré-incubado com doxiciclina (1 mM; 30 min, 37 oC).

A pré-incubação da dose não letal com doxiciclina 1 mM aboliu totalmente a

hipotensão imediata (1 min) causada pelo veneno sozinho e atenuou a queda

de pressão observada aos 5 min. Na pressão sistólica, a proteção foi total

durante as 2 h do experimento, enquanto na pressão diastólica, a proteção foi
mais marcante nos primeiros 5 min (Fig. 2A-D). As pequenas quedas iniciais

nas frequências cardíaca e respiratória também foram abolidas pela doxiciclina.

A pré-incubação com a doxiciclina atenuou a hipotensão causada pela dose

letal veneno (400 μg/kg, i.v.), sendo que a queda de pressão foi semelhante

àquela observada com a dose não letal. Por outro lado, a letalidade associada
à dose letal foi abolida, sendo que os ratos sobreviveram por 2 h comparado

com a morte dentro de 5 min observada como veneno sozinho.

A Fig. 4 mostra o pré-tratamento dos ratos com a doxiciclina (3

mg/kg, i.v.) durante 1 h antes da injeção de veneno (400 μg/kg, i.v.). A

doxiciclina sozinha não causou alterações importantes nos parâmetros
hemodinâmicos. Entretanto, atenuou marcadamente (em ~50%) a hipotensão

causada pelo veneno e também quase aboliu a bradicardia e a redução na

frequência respiratória. Também protegeu completamente contra a letalidade

do veneno, com os ratos sobrevivendo até 2 h após o envenenamento,

comparado com uma sobrevida de < 5 min com veneno sozinho.

Figura 2. Alterações hemodinâmicas causadas pelo veneno de B.

jararacussu (200 μg/kg, i.v.) em ratos anestesiados. A – Pressão arterial

sistólica, B – Pressão arterial diastólica, C – Pressão arterial média, D –

Pressão de pulso, E– Frequência cardíaca, e F – Frequência respiratória. Os

parâmetros hemodinâmicos foram monitorados durante 2 h após a injeção de
veneno. Os pontos representam a média ±DP (n=3 ratos). bpm – batimentos

por minuto; rpm – respirações por minuto.
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Figura 3. Alterações hemodinâmicas causadas pelo veneno de B. jararacussu

(200 μg/kg, i.v., e 400 μg/kg, i.v.) em ratos anestesiados, sem e com pré-

incubação do veneno com a doxiciclina. A – Pressão arterial sistólica, B –

Pressão arterial diastólica, C – Pressão arterial média, D – Pressão de pulso, E–

Frequência cardíaca, e F – Frequência respiratória. O veneno foi pré-incubado
com doxiciclina 1 mM (30 min, 37 oC) antes de injetar nos ratos. A pré-incubação

com a doxiciclina protegeu contra a hipotensão precoce (1 min; p<0,05) e a

hipotensão aos 5 min, comparado com o veneno sozinho, e também protegeu

contra a letalidade da dose letal (os ratos sobreviveram até 2 h após o

envenenamento). Os pontos representam a média ± DP (n=3 ratos). bpm –
batimentos por minuto; rpm – respirações por minuto.

A Fig. 5 mostra que o pré-tratamento dos ratos com a doxiciclina (30

mg/kg, i.v.) sozinha não causou alterações marcantes nos parâmetros

hemodinâmicos durante o experimento. Este pré-tratamento atenuou (em

>50%) a hipotensão causada por uma dose letal (400 μg/kg, i.v.) de veneno e
também protegeu contra a letalidade durante 2 h após o veneno. Entretanto,

ao contrário do que foi visto com a dose menor de doxiciclina, a partir dos 30

min após o veneno, houve uma queda progressiva na pressão arterial,

chegando a ~30% de redução em relação aos valores antes da injeção de

veneno. A doxiciclina aboliu as alterações causadas pelo veneno nas
frequências cardíaca e respiratória, sendo que estes valores se mantiveram

estáveis durante o experimento.

Figura 4. Alterações hemodinâmicas causadas pelo veneno de B.

jararacussu (400 μg/kg, i.v.) em ratos anestesiados pré-tratados ou não com

a doxiciclina (3 mg/kg, i.v.). A – Pressão arterial sistólica, B – Pressão arterial

diastólica, C – Pressão arterial média, D – Pressão de pulso, E – Frequência

cardíaca, e F – Frequência respiratória. Os ratos foram pré-tratados com
doxiciclina (3 mg/kg, i.v.) 1 h antes de injetar o veneno. O pré-tratamento com

a doxiciclina atenuou as alterações hemodinâmicas e protegeu contra a

letalidade. Os pontos representam a média ± DP (n=2 ratos). bpm –

batimentos por minuto; rpm – respirações por minuto.

CONCLUSÃO

A hipótese inicial desta investigação era de que a doxiciclina, pela

sua atividade contra as SVMPs do veneno (e, possivelmente,

metaloproteinases endógenas), protegeria contra as alterações

hemodinâmicas causadas pelo veneno de B. jararacussu. De fato, os

resultados obtidos até o momento comprovam esta hipótese. Observamos, por
meio dos ensaios enzimáticos, que a doxiciclina inibiu preferencialmente as

SVMPs do veneno. Baseado nos perfis de inibição das atividades enzimáticas,

foi usada uma concentração de doxiciclina (1 mM) que atuasse mais nas

SVMPs.

A pré-incubação do veneno com a doxiciclina inibiu a hipotensão
causada por doses não letal e letal do veneno, além de proteger contra a

letalidade da dose maior de veneno. Estes achados indicam que as SVMPs do

veneno desempenham papel importante nas alterações hemodinâmicas

causadas por este veneno. É possível que a proteção tenha sido maior contra

a ação cardíaca do veneno do que contra os efeitos vasculares, a julgar pela
atenuação maior da queda na pressão sistólica comparada com a diastólica, e

também pela proteção contra a bradicardia causada pelo veneno.

O pré-tratamento dos ratos com a doxiciclina antes da injeção do

veneno também atenuou a hipotensão causada por ambas as doses de

veneno, e, novamente, protegeu contra a letalidade do veneno. Apesar do
número reduzido de experimentos realizados até o momento, estes achados

indicam que a doxiciclina de fato protege contra as alterações hemodinâmicas

do veneno por inibir SVMPs do veneno e, possivelmente, por inibir

metaloproteinases endógenas dos ratos. Das duas doses de doxiciclina

usadas aqui, a menor (3 mg/kg, i.v.) é considerada uma dose submicrobiana
em que a doxiciclina não atingiria concentrações circulantes suficientes para

exercer a atividade antimicrobiana enquanto que a dose maior (30 mg/kg, i.v.)

alcançaria concentrações antimicrobianas. Esta distinção é importante pois

indica que, em condições clínicas, doses submicrobianas poderão

eventualmente ser úteis no tratamento de envenenamento. Além disso, o uso
de uma dose menor de doxiciclina poderá evitar a redução progressiva vista

na pressão arterial com a dose maior de doxiciclina na presença do veneno

(este efeito não foi visto com a doxiciclina sozinha). O fato de não haver

alterações correspondentes na frequência cardíaca sugere que o efeito visto

com a dose maior da doxiciclina não seja devido a alguma ação cardíaca
deletéria.
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Figura 5. Alterações hemodinâmicas causadas pelo veneno de B. jararacussu

(400 μg/kg, i.v.) em ratos anestesiados pré-tratados ou não com a doxiciclina

(30 mg/kg, i.v.). A – Pressão arterial sistólica, B – Pressão arterial diastólica, C

– Pressão arterial média, D – Pressão de pulso, E – Frequência cardíaca, e F

– Frequência respiratória. Os ratos foram pré-tratados com a doxiciclina (30
mg/kg, i.v.) 1 h antes de injetar o veneno. Os pontos representam a média ±

DP (n=2 ratos). bpm – batimentos por minuto; rpm – respirações por minuto.
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