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EFEITO DO EXTRATO HIDROALCOOLICO DA Eclipta prostrata EM
MODELO DE INFLAMAÇÃO IN VIVO, INDUZIDA PELO VENENO DA
SERPENTE Bothrops moojeni

RESUMO: A planta Eclipta prostrata L. (Asteraceae) conhecida popularmente como erva
botão, agrião do brejo. É nativa de países tropicais como Brasil, China. Utilizada na
medicina popular como hepatoprotetora, em picadas de serpentes e externamente em
machucados e doenças de pele. Demonstrou-se aqui a atividade antiinflamatória do extrato
bruto hidroalcoolico das partes aéreas da planta Eclipta prostrata, através de modelos
experimentais in vivo. Injeção intraplantar do veneno bruto da serpente Bothrops moojeni
0.50 µg/pata (16.6 µg/Kg), analisado por plestimografia, causou edema dose e tempo
dependente, atingindo pico máximo 3 horas após estimulo. A atividade antiedematogenica
do extrato (500mg/kg, i.p) e da dexametasona (0,5 mg/Kg i.p.), ambos administrado uma
hora antes da injeção do veneno, apresentou respectivamente 69, 76 e 92 % comparados
com 69, 95 e 89% de redução em 1, 3 e 6 h. após o estimulo. Redução semelhante foi
observada com a administração do mesmo extrato administrado pela via oral. A resposta
edematogênica foi confirmada através da analise histológica do músculo plantar, 3 horas
após estimulo da mesma dose de veneno. A capacidade do extrato (500mg/kg, i.p.) em
inibir migração leucocitária, através do modelo de pleurisia, foi analisada após 4 horas da
injeção do veneno 0,50 µg/cavidade. O extrato e a dexametasona inibiram de forma
significativa à migração, atingindo respectivamente 57 e 53 % de inibição. Estudos
cromatográficos do extrato foram realizados, confirmando a presença do isoflavonóide:
wedelolactone. Esses resultados sugerem concluir que o extrato desta planta possui
compostos capazes de inibir ou inativar toxinas presentes no veneno da Bothrops moojeni,
reduzindo significativamente o processo inflamatório. Entretanto como o efeito
edematogênico desencadeado por veneno botrópico é multifatorial, somado ao fato de que
tanto o veneno como o extrato utilizado nesta pesquisa apresenta-se na forma bruta, o
esclarecimento do correto mecanismo de ação do extrato analisado fica prejudicado, sendo
necessárias pesquisas mais avançadas. Conclui-se também que os compostos presentes
nesta planta não sofreram alterações dos fatores envolvidos no processo de absorção, fato
observado na redução edematogênica demonstrada pela administração oral. Desta forma
extrato da planta Eclipta prostrata poderá ser utilizado como tratamento ou como
coadjuvante nos acidentes ofídicos causados por esta espécie de serpente.

Palavra chave: Eclipta prostrata, Bothrops moojeni, edema, inflamação.

EFFECT OF EXTRACT HIDROALCOOLICO OF Eclipta prostrata IN
MODEL OF INFLAMMATION IN VIVO, INDUCED FOR VENOM OF
Bothrops moojeni

Abstract. The Eclipta plant prostrata L. (Asteraceae) is known popularly as grass button,
watercress of the heath. It is native of tropical countries as Brazil and China. It is used in
popular medicine as hepatoproctective, in serpents bite and externally in wound and
illnesses of skin. It has been demonstrated the anti-inflammatory activity of the
hidroalcoolico crude extract of the aerial parts of the Eclipta prostrata plant, through
experimental models in vivo. The sub plantar injection of crude Bothrops moojeni snake
venom (0,50 µg/paw - 16,6 µg/Kg), was analyzed by plestimografia, and caused oedema
dose and time dependent, with maxims peak in 3 hours after stimulation. The
antiedematogenic activity of extract (500 mg/kg, i.p) and dexamethasone (0,5 mg/Kg i.p.),
both administered 1 hour before the injection of the venom showed reduction of 69, 76 and
92 %, respectively when compared with 69, 95 and 89% reduction in 1, 3 and 6 h after
venom stimulation. It was observed similar reduction with the administration of the extract
managed orally. The edematogenic response was also observed through basic histological
analyzes of the muscle 3 hours after stimulation of the same dose of venom. The capacity
of the extract (500 mg/kg, i.p.) in inhibiting leukocyte influx was analyzed through pleurisy
model after 4 hours of the venom injection (0,50 µg/cavity). The extract and
dexamethasone inhibited significantly the leukocyte influx, with inhibition of 57 and 53 %,
respectively. Chromatographic studies of the extract had been carried through, confirming
the presence of the flavonóide: Wedelolactone. These results suggest that the extract of this
plant has components capable to inhibit or to inactivate toxins components in the Bothrops
moojeni venom, reducing significantly the inflammatory process. The edematogênic
response evoked by Bothrops venoms is multifactorial, together with the fact that both
venom and the analyzed extract is found in crude form, the clarification of the correct
mechanism of action of these components is impaired, being necessary more advanced
research. We also concluded that the components of the plant had not suffered alterations
from the involved factors in the absorption process as seen in the edematogênic reduction
demonstrated by the orally administration. The Eclipta prostrata extract could be used as
preventive in cases of snake’s bites by this species.

Word key: Eclipta prostrata, Bothrops moojeni, oedema, inflammation.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Fitoterapia
A fitoterapia tem alcançado destaque devido ao avanço científico e ao alto custo dos
medicamentos industrializados. A história da fitoterapia foi dividida por Losoya, (1997) em
três etapas: a primeira (1800 a 1900), época registrada pela atuação de importantes cientistas
na fundação da química orgânica moderna, onde os recursos experimentais eram limitados e
as pesquisas se baseavam em plantas consagradas pela medicina popular. A morfina, codeína,
papaverina, efedrina, quinina, salicilina entre outras, são substâncias extraídas de plantas,
descoberta neste período com o auxílio da medicina e da química. Na segunda etapa (1900 a
1980) ocorreu o desenvolvimento do paradigma ocidental; neste período a maioria dos
fármacos sintéticos se desenvolveu ao acaso surgindo como produtos naturais de importância
terapêutica os antibióticos obtidos de fungos. Na terceira etapa (1980 até o presente) ocorreu o
desenvolvimento do paradigma oriental, onde foi concluído que o desenvolvimento de
fármaco ao acaso era inviável devido ao alto custo. O desenvolvimento de novas tecnologias
como a biologia molecular, técnicas genéticas, química computacional tem apresentado
grande contribuição para as atuais pesquisas com plantas medicinais. A artemisinina,
lovastatina, taxol, topotecan, irinotecan, entre outras, são substâncias extraídas de plantas, as
quais foram descobertas nos últimos anos (LOSOYA, 1997 apud YUNES; CECHINEL
FILHO, 2001).
No entanto o Brasil vem desenvolvendo um grande número de pesquisas que tem
favorecido a descoberta de produtos naturais extraído de plantas (YUNES et al, 2001). No ano
de 2005 a indústria brasileira lançou seu primeiro antiinflamatório tópico extraído da planta
brasileira Cordia verbenácea (erva baleeira), Asteraceae, nativa da Mata Atlântica, o qual foi
patenteado no Brasil e no exterior, o novo produto apresenta como constituinte responsável
pela atividade antiinflamatória o alfa-humuleno (ERENO, 2005).
Estima-se que aproximadamente 40% dos medicamentos disponíveis na terapêutica
moderna foram desenvolvidos direta ou indiretamente a partir de fontes naturais, sendo 25%
de plantas, 13% de microorganismos e 3% de animais. Este percentual se eleva para
aproximadamente 70% se relacionarmos as drogas anticancerigenas e os antibióticos
desenvolvidos a partir de produtos naturais (CALIXTO, 2001).
Diferentes espécies de plantas vêem sendo pesquisada na busca da neutralização dos
efeitos agudos dos venenos de diferentes espécies de serpente e abelha (BORGES et al, 2000,
2001; SOARES et al., 2004). Nakagawa et al., (1982) isolaram da poção conhecida como

2

“Especifico pessoa”, dois isoflavonóides classificados como Cabenegrins A-I e A-II,
entretanto de qual planta esta poção é extraída ainda é segredo. Trabalhadores da região do
Nordeste brasileiro apresentam como costume regional beber essa poção antes de se adentrar
nas matas, obtendo desta forma uma prevenção em casos de picadas de serpentes.
Segundo Borges et al., (2000) o extrato aquoso da planta Casearia sylvestris
(guaçatonga) foi capaz de inibir a atividade enzimática da PLA2 dos venenos de várias
espécies de serpentes e abelha, como também de suas toxinas isoladas. Em trabalhos mais
recentes este mesmo extrato foi capaz de inibir a atividade proteolítica do veneno bruto, e da
protease isolada do veneno da serpente da Bothrops neuwiedi (BORGES et al., 2001).
Outra planta com propriedades antiofídica é a Mandevilla velutina, que de acordo
com Biondo e colaboradores., (2003), o extrato aquoso desta planta, quando incubado com o
veneno antes da injeção in vivo, inibe totalmente a atividade da fosfolipases A2 do veneno da
Crotalus durissus terrificus, entretanto essa inibição foi parcial quando analisada frente a
várias espécies do gênero botrópico.
O extrato da planta Mikania glomerata (guaco), Asteraceae, incubado com o veneno
de serpente antes da injeção in vivo, demonstrou eficiente inibição da atividade coagulante
desencadeada pelo veneno de várias espécies, inclusive da Bothrops moojeni (MAIORANO
et. al., 2005).
Soares et al., (2004), relacionaram 18 espécies de plantas brasileiras que
apresentaram a capacidade de neutralizar os efeitos das toxinas ou dos venenos bruto de
serpente. Dentre essas espécies se encontra a planta Eclipta prostrata. Embora segundo os
autores, ainda existem 136 espécies de plantas brasileiras sendo utilizada baseada somente na
crença popular.

1.2 Eclipta prostrata
Eclipta prostrata L. (figura 1) anteriormente denominada Eclipta alba L. Hassk
(Anexo A), pertence à família Asteraceae, conhecida popularmente como agrião do brejo,
erva lanceta, erva botão. Nativa dos paises de clima tropical e subtropical como Brasil, China,
Ásia e Austrália. Planta de crescimento anual, espontâneo nos ambientes úmidos, atingindo
60 cm de altura por 60 cm de largura, suas folhas são verdes com pelos ásperos, flores
brancas, em capítulos cônicos de borda mais clara e são hermafroditas (CHOPRA et al. 1956;
MEHRA; HANDA, 1968).
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A

Foto: Silvana, 2006.
Figura 1: Foto ampliada da Eclipta prostrata. A: Detalhe da Inflorescência da planta
Eclipta prostrata.

Seu uso na tradicional medicina chinesa abrange efeitos como: adstringente,
emética, depurativa, febrífuga, tônica (YEUNG, 1985). O suco da planta juntamente com óleo
aromático é usado no tratamento de problemas catarrais e icterícia (MEDICINAL PLANTS,
1993). Na Índia o suco de suas folhas tem sido usado para tratamento de vitiligo, pé de atleta,
micoses e algumas doenças crônicas de pele (TOWERS et al., 1979). Uso unânime da Eclipta
prostrata inclui tratamento de hepatomegalia, esplenomegalia e edema (NADKARNI, 1954).
Externamente são usadas em machucados, principalmente em rebanhos (CHOPRA, 1956;
BOWN, 1995; CHEVALLIER, 1996).
No Brasil existe pouco relato do seu emprego através do costume popular,
atualmente no litoral norte do estado de São Paulo a Eclipta prostrata é usada no campo
veterinário, em casos de picadas de serpentes tanto em animais de pequeno como de grande
porte. No nordeste brasileiro ela é usada para tratamento respiratório (ROCHA, 1945;
BRAGA, 1976; CORREA, 1984).
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São variáveis as metodologias descritas, como também os solventes empregados
durante a obtenção dos extratos brutos da planta Eclipta prostrata, visando o isolamento dos
seus constítuintes químicos. Mors e colaboradores., (1989) demonstraram através de suas
pesquisas que o extrato etanólico da Eclipta prostrata neutralizou o efeito letal e miotóxico do
veneno da Crotalus durissus terrificus. Segundo esses autores o extrato incubado com o
veneno antes da administração in vivo, foi capaz de neutralizar quatro doses letais do veneno
bruto em camundongo. Ainda nesta pesquisa os autores analisaram também três constituintes
isolados da planta: Sitosterol, Stigmasterol e Wedelolactona, sendo que o último foi o que
apresentou maior resultado.
Melo et al., 1994 pesquisou o extrato aquoso da Eclipta prostrata, incubado com o
veneno antes da administração in vivo, na qual o extrato foi capaz de inibir a atividade
hemorrágica e miotóxica dos venenos das serpentes Bothrops jararaca, Bothrops jararacussu
e Lachesis muta. Em pesquisa mais recente o extrato hidroalcoolico da planta Eclipta
prostrata apresentou atividade antiinflamatória, analgésica e broncodilatadora, quando
analisados in vivo (LEAL et al., 2000).
O extrato etanólico das folhas da planta Eclipta prostrata, administrado oralmente
exibiu efeito hepatoprotetor em fígados danificado pelo efeito do tetracloreto de carbono
(CCl4) (ZAFAR; SAGAR, 2000). Atividade analgésica também foi demonstrada in vivo, tanto
pelo extrato alcoólico quanto pelos alcalóides totais extraído da planta Eclipta alba
(MAHESH; JOLLY; SHRIDHAR, 2004).
Pimolpan et al., (2004), em seus experimentos demonstraram que o extrato
butanólico das partes aéreas da Eclipta prostrata foi capaz de neutralizar totalmente a
atividade letal do veneno da Malayan pit viper, enquanto que a neutralização da atividade
hemorrágica e fosfalipásica do veneno foi parcial.
A segurança e a toxicidade da planta Eclipta alba (Eclipta prostrata) foi
demonstrada através da administração de diferentes doses (máxima de 2000 mg/kg) tanto pela
via oral quanto pela via intra peritoneal, revelando por um período de 24 horas a sete dias que
não houve alteração de comportamento e nenhuma morte foi registrada (SINGH et al., 1993;
THAKUR; MENGI, 2005).

1.3 Constituintes químicos da planta Eclipta prostrata
De

acordo

com

pesquisas

anteriores

compostos

como:

Wedelolactona,

demetilwedelolactona (isoflavonóides); sitosterol e estigmasterol (esteróides) foram isolados
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da planta Eclipta prostrata (MORS et al., 1989; KRISHNASWAMY, 1966; BHARGAVA et
al., 1970).
Leal et al., (2000), analisaram o extrato hidroalcoolico das folhas da Eclipta
prostrata, através da técnica de cromatografia de camada delgada, na qual foi revelados a
presença de cumarinas, flavonóides e tanino. Pesquisas mais recentes revelam a presença do
composto isodemetilwedelolactona, encontrado em extrato hidroalcoolico da planta Eclipta
prostrata (ZHANG; GUO, 2001).
Pimolpan et al., (2004), demonstraram em seus experimentos que o extrato
butanólico e o extrato butanólico purificado das partes aéreas da planta Eclipta prostrata
apresentaram

respectivamente

a

presença

de

50

e

90

%

do

isoflavonóide

demetilwedelolactona.

1.4 Metabolismo secundário
Entende-se por metabolismo o conjunto de reações químicas que continuadamente
estão ocorrendo em cada célula, onde seus compostos formados, degradados ou simplesmente
transformados são chamados de metabólitos. De acordo com a literatura a linha divisória entre
metabolismo primário e secundário não é nítida (SANTOS, 2002). Gottlieb et al., (1996),
diferenciam os metabólitos primários como sendo os fornecedores de matéria–prima e de
energia para a formação dos metabólitos secundários.
Segundo Wink (1990), a produção dos metabólitos secundários é governada por
genes, sendo conseqüentemente influenciada por fatores como: hereditariedade, ontogênia e
ambiente. São, em várias espécies, biossintetizados em um único órgão, enquanto que seus
produtos são acumulados em toda a planta através de um sistema de transporte intercelular.
Os metabólitos secundários são considerados de grande necessidade à vida das
plantas, pois muitos deles estão associados com a defesa das plantas frente a vários fatores
como: ataque de patógenos (insetos, vírus, bactérias, fungos), deficiência de nutrientes,
umidade, radiação solar, poluição atmosférica, prevenção e decomposição das sementes.
Alguns autores relatam que a produção destes metabólitos está relacionada com a pressão
ambiental (estresse fisiológico). Vickery, Bennett, Wallsgrove, Vieira, Durigan, Almeida
(apud JOAQUIM, 2004).
A quantidade destes metabólitos nas plantas varia entre seus órgãos, tecidos e até
mesmo entre as células. Alterando-se ainda, durante o desenvolvimento e a idade da planta,
bem como durante as diferentes estações do ano. Suas concentrações podem oscilar em
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poucos dias ou mesmo dentro de poucas horas (MC KEY, 1974; MC CLURE, 1975;
LAMBERS et al., 1998; LARCHER, 2000). Os metabólitos secundários apresentam
atividades biológicas interessantes, sendo alvo de estudos em diversas áreas como: alimentar,
farmacêutica, agronômica e na perfumaria. Do ponto de vista farmacêutico o maior interesse
deriva principalmente de substâncias farmacologicamente importantes. Dentre os diversos
metabólitos já identificados podemos citar os alcalóides, as cumarinas, os flavonóides, os
taninos, os terpenos (figura 3) (SANTOS, 2002).
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Figura 3: Ciclo biossintético dos metabólitos secundários (SANTOS, 2002).
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1.5 Flavonóides
Os flavonóides são compostos fenólicos de baixo peso molecular que têm como base
um núcleo flavona, originários da via do acido chiquímico, são constituído de 15 carbonos
dispostos numa configuração C6-C3-C6, onde os dois anéis aromáticos estão conectados por
uma ponte de três átomos de carbono (figura 4). Sua distribuição no reino vegetal é mais
acentuada no grupo das angiospermas, sendo quase que praticamente ausente nas algas. São
conhecidos mais de 4200 flavonóides estruturalmente identificados, os quais são classificados
de acordo suas características químicas e biossintéticas e são divididos como: Flavonas,
flavonóis, flavonóides, antocianos, chalconas, auronas, di-hidroflavonoides, flavanas,
isoflavonoides, neoflavonoides e biflavonoides (ZUANAZZI, 2002).

Figura 4: Núcleo fundamental dos flavonóides e sua numeração (ZUANAZZI, 2002).

Os flavonóides atuam nas plantas como protetores contra doenças causadas por
microorganismo, servindo como alimento dissuasivo contra insetos e animais herbívoros.
Alguns representantes desta classe podem reagir com as enzimas, interferindo
conseqüentemente em processos biológicos (ZUANAZZI, 2002).
De acordo com suas propriedades terapêuticas, encontramos na literatura atuações
como preventivo em patologias cardiovasculares, envelhecimento, cânceres, entre outras.
Ainda, exibem uma grande variedade de efeitos biológicos como: antibacterianos,
antialérgicos, vasodilatadores, e inibem tanto a agregação plaquetária como à permeabilidade
e fragilidade capilar. Inibem também a atividade das enzimas ciclooxigenase e lipoxigenase.
Exercem também efeitos como antioxidantes e seqüestradores de ERO (“scavengers”); como
quelantes de cátions divalentes e também com scavengers de peroxinitrito (ONOO-).
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Middleton, Hanasaki, Halliwell, Hope, Neiva, Gryglewski, Tzeng, Torel, Kadasawa, Roback,
Afanas'ev (apud WILHELM FILHO et al., 2001).
A atividade bioquímica dos flavonóides depende da estrutura química e orientação
relativa das várias partes da molécula (COOK; SAMMAN 1996; MUTOH et al., 2000).
Dentre as inúmeras propriedades farmacológicas associadas aos flavonóides e polifenóis em
geral, estão o bloqueio da dor e da resposta inflamatória (ALCARÁZ; HOULT, 1985;
MIDDLETON JR; KANDASWAMI, 1992).
Os isoflavonóides, ao contrário das outras classes de flavonóides apresentam uma
distribuição taxonômica restrita, salvo exceções, são de ocorrência exclusiva em Fabaceae.
Dentre as suas diferentes formas estruturais encontram-se as ciclizadas como os
pterocarpanos, cumestanos, cumaronocromonas, rotenóides (ZUANAZZI, 2002).
A Wedelolactona e a demetilwedelolactona (figura 5) são isoflavonóides
classificados como cumestanos, sendo que a wedelolactona foi isolada pela primeira vez da
planta Wedelia calandulaceae em 1956 e mais tarde da Eclipta alba (LI et al., 2003).

R – CH3 = wedelolactona
R–H

= demetilwedelolactona

Figura 5: Estrutura química dos isoflavonóides: Wedelolactone e demetilwedelolactona (PIMOLPAN et. al.,
2004).

1.6 As serpentes do Brasil
Em todo o mundo são conhecidas aproximadamente 2.900 espécies de serpentes, as
quais estão distribuídas em 465 gêneros e 20 famílias. No Brasil, temos representações de 9
famílias, 75 gêneros e 321 espécies, ou seja, cerca de 10% do total de espécies (FRANCO,
2003).
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Das diversas famílias de serpentes existente no Brasil, somente duas abrangem todas
as serpentes venenosas: a família Viperidae, destacando-se a subfamília Crotalinae que
engloba os gêneros Crotalus (cascavéis sul americana), Bothrops (jararacas) e Lachesis
(surucucus) e a família Elapidae engloba o gênero Micrurus, cujas espécies são conhecidas
popularmente por corais verdadeiras.
A região Centro-Oeste do Brasil apresenta elevado índice de acidentes ofídicos. Este
fato está possivelmente, relacionado aos fatores climáticos e à atividade dos trabalhadores da
zona rural. As condições ambientais de países tropicais como o Brasil são favoráveis para a
adaptação e sobrevivência dos animais peçonhentos o que se constituem em fator responsável
pela existência de inúmeras espécies desses animais.

1.7 Gênero Bothrops
O gênero Bothrops (ordem Squamata, família Viperidae) é composto por várias
espécies de serpentes que estão distribuídas nas Américas, desde o México até a Argentina
(HOGE; ROMANO-HOGE, 1972). São conhecidas mais de 30 espécies deste gênero, dentre
as principais podemos citar: jararaca, jararacussu, moojeni, leucurus, insulares, dentre outras
(CAMPBELL; LAMAR, 1989). Algumas espécies representam maior importância por sua
extensa distribuição geográfica como, por exemplo, a Bothrops atrox na Amazônia, Bothrops
erythromelas no Nordeste, Bothrops moojeni no Centro-Oeste e Sudeste, Bothrops jararaca
na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(OMS) (1981), em algumas regiões brasileiras, a mortalidade tem sido estimada em 2,4% e,
pode atingir níveis mais alto que 8%, quando o individuo vitimado não recebe tratamento com
o antiveneno adequado.
O gênero Bothrops é de grande importância médica, científica e social, pelo fato de
ser responsável por 90% do total de acidentes notificados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1991;
ROSENFELD, 1971; RIBEIRO et al., 1991). Acidentes causados pelas serpentes deste gênero
não apresentam uma alta letalidade (0,31%), porém representam um importante problema de
saúde pública no Brasil. Sendo responsável por 90,5% dos acidentes notificados ao Ministério
da Saúde nos anos de 1990 a 1993 (MANUAL DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO,
1999).
As serpentes do gênero Bothrops apresentam cauda lisa e são consideradas muito
agressivas. Elas distribuem-se amplamente pelo território nacional (GRANTSAU, 1928).
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Habitam preferencialmente áreas úmidas e locais freqüentados por roedores, são de hábito
noturno ou crepuscular (BARRAVIEIRA; PEREIRA, 1994).

1.7.1 Considerações sobre envenenamento botrópico
O veneno das serpentes é produzido por um par de glândulas exócrinas
especializadas, que são glândulas salivares modificadas, situadas na boca. A secreção
produzida por essas glândulas é constituída por uma complexa mistura de moléculas, de
natureza química diversa, que apresentam diferentes ações, tanto no homem quanto nas presas
que são utilizadas como alimento (JIMENES-PORRAS, 1985).
A peçonha botrópica é, provavelmente, de composição mais complexa dentre as de
outros gêneros. O seu conteúdo é composto por vinte ou mais componente, sendo que mais de
90% do peso seco do veneno é constituído por proteínas, compreendendo grande variedade de
enzimas, toxinas não-enzimaticas e proteínas não-toxicas. Os componentes enzimáticos são as
fosfolipases, fosfodiesterases, fosfatases, acetilcolinesterases e enzimas proteolíticas
(BIEBER, 1979; BJARNASON, FOX, 1994). O componente não protéico do veneno
botrópico desempenha papel coadjuvante na ação enzimática, sendo pouco expressiva em
quantidade e menos ativo biologicamente. Dentre os constituintes inorgânicos estão os metais,
os quais têm a função de neutralizar as cargas dos constituintes protéicos do veneno,
principalmente os cátions monovalentes; alguns metais bivalentes atuam como co-fatores para
diferentes atividades biológicas e enzimáticas e na constituição de metaloproteinas.
Segundo Rosenfeld (1971), o primeiro tecido a ser afetado no acidente ofídico é a
pele e a musculatura, podendo ocasionar alteração funcional do membro afetado, em casos
mais graves pode ocorrer à amputação do membro atingindo.
Os sinais clínicos exibidos pelo envenenamento botrópico são decorrentes de seus
diversos componentes, entre eles o fator hemorrágico (MANDELBAUM et al., 1984), as
proteases que atuam em etapas da coagulação sangüínea causando distúrbios de coagulação
(HOFMANN; BOM, 1987), enzimas proteolíticas (ASSAKURA et al., 1985; TANIZAKI et
al., 1989) e as miotoxinas (GUTIERREZ; CERDAS, 1984; HOMSI-BRANDERBURGO et
al., 1988; FULY et al., 2003).
Clinicamente o envenenamento botrópico pode ser observado através de sintomas
locais e sistêmicos (MANUAL DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO, 1999). As
manifestações sistêmicas são caracterizadas principalmente por distúrbios na hemostasia,
deficiência na coagulação, alteração na agregação plaquetária e depleção de fibrinogênio
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(HATI et al., 1999). Podendo gerar sangramentos em ferimentos cutâneos pré-existentes e
hemorragias à distância, como a gengivorragia. As manifestações locais são caracterizadas
por dor e edema persistentes no local da picada, de intensidade variável, de instalação precoce
e caráter progressivo. Equimoses e hemorragias no ponto da picada são freqüentes e bolhas
podem surgir na evolução do quadro, acompanhado ou não de necrose (CARDOSO, 1997).
As enzimas fosfolipases encontradas nos venenos de serpentes se restringem quase
exclusivamente a fosfolipases A2. São lipolíticas e clivam especificamente a ligação sn-2-acyl
dos fosfolipídios de membrana para produzir quantidades equimolares de lisofosfatídeos e
ácidos graxos livres, como o ácido araquidônico. Estes produtos tornam-se disponíveis para se
converter em potentes mediadores pró-inflamatórios, como o fator ativador de plaquetas e os
eicosanóides (prostaglandinas, leucotrienos, prostaciclinas, tromboxanos) (DENNIS, 1978;
CHANG et al., 1987). As fosfolipases possuem conjuntamente à função digestiva, uma
extensa atividade biológica, incluindo neurotoxicidade, miotoxicidade, iniciação ou inibição
de agregação plaquetária, efeito hemolítico, edematogênico, convulsivante, hipotensor e
cardiotóxico (KINI; EVANS, 1989; GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1995).
As enzimas proteolíticas encontradas nos venenos botrópicos são formadas pelas
metaloproteinases, que representam cerca de 1% do veneno total e desempenham a ação
hemorrágica (GUTIÉRREZ; RUCAVADO, 2000; RODRIGUES et al., 2001). Essas enzimas
possuem o metal zinco em sua composição, sendo que a perda deste pode acarretar inativação
da enzima (MANDELBAUM; ASSAKURA, 1984; GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1989;
CARDOSO et al., 1993). As estruturas das metaloproteinases contêm, além do domínio
catalítico, um domínio desintegrina e um domínio rico em cisteína, sendo classificadas em
quatro classes distintas (HITE eta al., 1994). O mecanismo de ação dessas hemorraginas
parece estar envolvido com a digestão enzimática da lâmina basal da microvasculatura e a
ruptura completa das células endoteliais ou formação de portões (gaps). Como essas
hemorraginas possuem a atividade desintegrina, elas degradam vários componentes da matriz
extracelular, como colágeno tipo IV, fibronectina e laminina. Além disso, são potentes
inibidores plaquetário (CARDOSO et al., 1993).
Venenos deste gênero possuem substâncias capazes de induzir o sistema de ativação
da coagulação. Esta atividade se caracteriza pela transformação direta do fibrinogênio em
fibrina e pela ação de outras proteases que atuam em pontos específicos da cascata da
coagulação. Os venenos têm capacidade de ativar o fator X, ocorrendo consumo dos fatores
V, VII e das plaquetas, levando à produção de um quadro de coagulação intravascular
disseminado, com formação e deposição de microtombos na rede capilar (NAHAS et al.,
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1979; BURDMANN et al., 1993). Fato esse que pode contribuir para a insuficiência renal
aguda (AMARAL et al., 1986; ARAUJO et al., 2001; CARDOSO et al., 1993).
Componentes neurotóxicos, embora não típicos na constituição do veneno botrópico,
já foram relatados e podem contribuir para a intensidade da mionecrose, uma vez que
prejudicam a inervação das fibras musculares (ARAUJO et al., 2002; BORJA-OLIVEIRA et
al., 2003; OSHIMA-FRANCO et al., 2004; ZAMUNÉR et al., 2004; DAMICO et al., 2005).
O complexo quadro do desenvolvimento da lesão local observada no envenenamento
botrópico, sendo um processo multifatorial, sugere que componentes endógenos com
capacidade de induzir uma resposta inflamatória local ou sistêmica sejam ativados por toxinas
do veneno botrópico, rapidamente após o contato do mesmo com os tecidos. A favor desta
hipótese, encontram-se os resultados de Farsky e colaboradores, (1997), que observaram que
o acúmulo de leucócitos no local da injeção experimental do veneno da Bothrops jararaca é
dependente de mediadores inflamatórios endógenos (Leucotrienos B4 e Tromboxano A2),
liberados por macrófagos e neutrófilos ativados, juntamente com a ativação do sistema
complemento (C5a e C5a Des Arg), que gera fatores quimiotáticos, e não da ação direta do
veneno sobre estas células.
Historicamente os venenos têm sido classificados de acordo com a atividade
farmacológica predominante (RUSSEL et al., 1975). Embora seja possível que diferentes
toxinas possam agir sinergicamente na indução de um efeito e uma determinada toxina possa
ter mais de uma ação (JIMENEZ; PORRAZ, 1970; IWANAGA; KINI; 1986).

1.8 Bothrops moojeni
A espécie Bothrops moojeni (figura 6) pertence à família Viperidae, subfamília
Crotalinae (AMARAL, 1987; HOGE, 1965; HOMANO-HOGE, 1972). Ela recebeu este
nome em homenagem ao pesquisador mineiro João Moojen, que realizou diversos estudos
sobre serpentes na região de Brasília.
A Bothrops moojeni é uma serpente típica do Distrito Federal, sendo considerada a
maior serpente peçonhenta do Planalto Central (SEBBEN et al., 1996). Encontra-se
largamente distribuída nas regiões do cerrado do Brasil, desde o sul dos estados do Maranhão
e Piauí, passando pela região leste de Tocantins e Goiás, oeste de Minas Gerais, centro-oeste e
oeste dos estados de São Paulo e Paraná, até o Mato Grosso do Sul, nordeste do Paraguai e
extremo norte da Argentina (CAMPBELL; LAMAR, 1989).
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Conhecida popularmente como caiçaca, baetão ou jararacão, possui habito terrestre,
apresenta maior atividade durante o período noturno (AMARAL, 1987). Esta espécie quando
adulta pode ultrapassar 1,5 m de comprimento. Sua pele é de aspecto marrom aveludado com
desenhos bem nítidos. Seu comportamento é agressivo, podendo dar botes sucessivos
projetando–se praticamente todo o seu corpo, o que dificulta sua captura com laço ou gancho.

Foto: Sabrina- CEN-UNIVAP, 2005.

Figura 6: Serpente Bothrops moojeni.

Esta espécie vive em áreas abertas de regiões mais quentes e secas. Segundo
(BARRAVIEIRA; PERREIRA, 1994; SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE DE SÃO
PAULO, 1993) o número de acidentes causados por esta espécie, em médio prazo, crescerá
muito devido ao fato dominante que a mesma desempenha em seu habitat. Em regiões como
noroeste do estado de São Paulo (São José do Rio Preto) e Triangulo Mineiro é considerada a
principal espécie implicada em acidentes ofídicos (KOUYOUMDJIAN; POLIZELLI, 1989;
NISHIOKA; SILVEIRA, 1992).
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1.8.1 Características do veneno da Bothrops moojeni
O veneno da serpente Bothrops moojeni possui alta atividade proteolítica associada
com uma baixa ação hemorrágica (HOGE, 1965; HOGE e ROMANO-HOGE 1978/79). O
veneno desta espécie contém uma variedade de enzimas tais como L-amino ácido oxidase,
fosfatase alcalina, fosfodiesterase, fosfolipase, hialuronidase, 5’-nucleotidase, peptidases e
metaloproteases, bem como um inibidor de trombina (ASSAKURA et al., 1985; FURTADO
et al., 1991; FERREIRA et al., 1992; GASPARELLO-CLEMENTE; SILVEIRA, 2002).
Dentre os compostos encontrados neste veneno, está caracterizada bioquimicamente e
farmacologicamente a batroxobina, uma enzima tipo trombina, encontrada também na
peçonha B. atrox; a metaloproteinase e uma variedade de proteases, que inclui
serinoproteases, algumas com atividade sobre a agregação plaquetária e as fosfolipases
ácidas e básicas (STOCKER et al., 1982; LOCHNIT; GEYER, 1995; PETRETSKI et al.,
2000; SERRANO et al., 1993; MANDELBAUM; ASSAKURA, 1988; ASSAKURA;
MANDELBAUM, 1990; DÍAZ et al., 1991; MOURA DA SILVA et al., 1991). Essas
enzimas de um modo geral provocam atividade edematogênica, miotóxica, hemorrágica, letal,
necrotizante. Atuam sobre a cascata de coagulação, sobre a função renal e provocam
agregação plaquetária (FURTADO et al., 1991; FERREIRA et al., 1992; LEITE et al. 1992).
Vários estudos já mostraram que a atividade miotóxica da peçonha de Bothrops
moojeni está relacionada com a presença de pelo menos duas miotoxinas fosfolipásicas
(MOO-I e II, miotoxinas I e II ou Bmtx-I e Bmtx II). Essas enzimas produzem edema e
necrose em camundongos, e aparentemente não afetam a coagulabilidade sanguínea
(LOMONTE et al., 1990; MOURA DA SILVA et al., 1991; SOARES et al., 1998, 2000).
A serpente Bothrops moojeni era conhecida como Lachesis atrox, no inicio do
século XIX e seu veneno foi considerado de ação proteolítica mais intensa e o de maior
atividade coagulante entre as botrópicas estudadas (BRAZIL; VELLARD, 1928). Seu veneno
possui

alta

atividade

pró-coagulante,

agregante

plaquetária

e

fosfolipásica

(FRANCISCHETTI et al., 1998).
A moojeni protease a é uma metaloenzima encontrada no veneno da Bothrops
moojeni que apresenta tanto atividade proteolítica quanto hemorrágica. Ela é responsável por
50% da atividade hemorrágica do seu veneno bruto, porém quando comparada a

bothropasin da Bothrops jararaca seu efeito é 10 vezes menor (MANDELBAUM;
ASSAKURA, 1984; ASSAKURA et al., 1985). A enzima proteolítica, moojeni protease a, é
a que demonstra atividade hemorrágica, as outras proteases são serinoproteases, as quais são
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destituídas de atividade hemorrágica (ASSAKURA et al., 1985; MANDELBAUM;
ASSAKURA, 1988). Porém foi demonstrado em pesquisa anterior que a moojeni protease a,
não é a única responsável por toda a atividade hemorrágica do veneno, fato este comprovado
através do perfil de eluição da peçonha, em gel filtração, onde foi revelada a presença de dois
picos (LEITE et al., 1992).

1.8.2 Aspectos clínicos do veneno da Bothrops moojeni
A sintomatologia do envenenamento desta espécie é bastante semelhante àquela
observada em outras Bothrops, onde inclui efeitos locais como (edema, hemorragia e necrose)
e sistêmicos como (principalmente coagulopatia, com pouca ou nenhuma hemorragia
sistêmica) (ROSENFELD, 1971; JORGE; RIBEIRO, 1990; RIBEIRO; JORGE, 1997;
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998; KOUYOUMDJIAN; POLIZELLI, 1989). O veneno da
Bothrops moojeni causa dano histológico e disfunção renal em rato, em células epiteliais
renais em cultura, o qual pode ser mediado em parte por uma das miotoxinas da peçonha
(BOER-LIMA et al., 1999, 2002; COLLARES-BUZATO et al., 2002; BARBOSA et al.,
2002).
O veneno da serpente Bothrops moojeni induz hemorragia e promove rapidamente
mionecrose muscular, como demonstrado através de processos histológicos e análise dos
níveis plasmáticos de creatina kinase (DE ROODT et al., 2003; DOURADO et al., 2003).
Alguns estudos têm mostrado que a letalidade da peçonha Bothrops moojeni é
menor que em outras Bothrops (DIAS DA SILVA et al., 1989; FURTADO et al., 1991;
FERREIRA et al., 1992; SANCHES et al., 1992), embora isso pareça depender, em parte da
via da administração do veneno (SANCHES et al., 1992). Outro fator importante, o qual ainda
não foi investigado para esta espécie, se reflete no sexo da serpente, onde as fêmeas desta
espécie são em média, duas vezes mais pesadas que os machos e que esta diferença é refletida
na quantidade de peçonha obtida (DE ROODT et al., 1998). Fato corroborado por
Kouyoumdian e Polizelli (1989), onde é relatado que o envenenamento por serpentes maiores
que 80 cm de comprimento, podem apresentar maiores danos locais quando comparados com
serpentes menores de 53 cm.
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1.9 Reposta inflamatória no envenenamento
Os sinais da resposta inflamatória induzida pelo veneno botrópico são característicos
de um quadro de inflamação aguda. A qual se caracteriza por três eventos principais:
-

Alterações no calibre vascular, que levam a um aumento no fluxo sangüíneo,

surgindo como sintomas: eritema e calor.
-

Mudanças estruturais na microvasculatura, permitindo que fluidos e proteínas

plasmáticas deixem a circulação, resultando em quadros álgicos e edematogênicos.
-

Emigração de leucócitos da microcirculação e sua acumulação no foco da

injúria (COLLINS, 1999).
A inflamação é uma resposta protetora dos organismos vivos, com a finalidade de
diluir, remover ou destruir o agente agressor. Iniciando–se pela detecção da injúria ao tecido,
em seguida caracterizado por eritema, calor, edema e rubor (GALLIN et al., 1988;
WILLIANS, 1994). A dor se deve aos estímulos dos nervos aferentes por mediadores
químicos e também pela pressão aumentada do tecido (DALE et al., 1994).
A formação do edema ocorre devido a uma série de eventos que ocorrem na
microcirculação. Iniciando por uma breve vasoconstrição, seguido da dilatação, do aumento
do fluxo local e da permeabilidade vascular, com conseqüente extravasamento do fluido e
material protéico do plasma para o interstício. O edema inflamatório apresenta-se de forma
localizada e é composto de água, eletrólitos e proteínas (GARCIA-LEME et al., 1993).
A migração de leucócitos polimorfonucleares (neutrófilos, eosinófilos e
basófilos) e mononucleares (monócitos e linfócitos) dos vasos para o tecido adjacente é o
evento central da inflamação. Este processo ocorre através das junções das células endoteliais
mediante a um movimento orientado dessas células que depende da ação de substâncias
quimiotáticas e da expressão de moléculas de adesão pelos leucócitos e endotélio. Os
leucócitos geralmente são encontrados no centro dos vasos sangüíneos, porém a redução do
fluxo sangüíneo e a ativação endotelial por mediadores químicos em condições inflamatórias
permitem a aproximação dessas células ao revestimento endotelial, que é conhecido como
marginação. Em seguida ocorre a sua adesão à parede dos vasos através de adesinas, como as
selectinas, imunoglobulinas e integrinas, processo conhecido como pavimentação. Com isso,
os leucócitos podem migrar através das junções interendoteliais, as quais se encontram
ampliadas pela ação dos mediadores, atingindo a membrana basal. Com a ajuda das proteases
lisossomais, que lesam essa membrana, os leucócitos atingem o interstício, fenômeno
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conhecido como diapedese (SIQUEIRA JR; DANTAS, 2000; MONTENEGRO; FRANCO,
1999).
Durante o processo agudo, assim como no processo crônico da resposta inflamatória,
vários fatores solúvel estão envolvidos no recrutamento de leucócitos, através do aumento da
expressão de moléculas de adesão celular e de fatores quimiotáticos. Muitos destes fatores
regulam tanto a ativação das células residentes (fibroblastos, células endoteliais, macrófagos
teciduais e os mastócitos) como também das células inflamatórias recém recrutadas
(monócitos, neutrofilos e eosinófilos) (FEGHALI; WRIGHT, 1997).
Os diferentes eventos inflamatórios decorrem, em grande parte, da ação de
mediadores inflamatórios pré-formados ou armazenados em grânulos ou recém sintetizados,
que são liberados no decorrer da resposta inflamatória. Esses mediadores podem ser de
origem plasmática (cininas e fatores do sistema complemento) ou celulares (histamina,
serotonina, eicosanóides, óxido nítrico, fator ativador de plaquetas, citocinas e neurocininas)
(GARCIA-LEME, 1989; DI ROSA et al., 1971).

1.9.1 Mediadores de origem plasmática
A ativação do sistema de cininas resulta na liberação da bradicinina, que é um
vasodilatador, gerando aumento na permeabilidade vascular, promovendo dor, quimiotaxia
para neutrófilos e induzindo síntese e liberação de prostaglandinas (MONTENEGRO;
FRANCO, 1999; TROWBRIDGE; EMILING, 1996).
Os fatores derivados do sistema complemento C3a e C5a induzem vasodilatação e
aumento da permeabilidade vascular, sendo que o C5a também leva à produção de
leucotrienos o qual é quimiotático para neutrófilos e monócitos; já o C3b induz fagocitose
(KUMAR; COTRAN; ROBBINS, 1994).
Na cascata de coagulação são formados fibrinopeptídios que induzem aumento da
permeabilidade vascular e são quimiotáticos para leucócitos, além de plasmina (sistema
fibrinolítico), que auxilia na remoção dos depósitos de fibrina, atuando na produção de cininas
e ativando o sistema complemento (TROWBRIDGE; EMLING, 1996).

1.9.2 Mediadores de origem celulares
A migração de fagócitos para o interstício é realizada por meio de mediadores que
controlam a intensidade da resposta inflamatória, assim como seu desencadeamento, além de
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induzir modificações na microcirculação. A ativação desses mediadores ocorre de forma
concomitante e integrada (MONTENEGRO; FRANCO, 1999).
As aminas vasoativas: histamina e serotonina são mediadores que causam
vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, sendo que a histamina também é
considerada quimiotática para eosinófilos (MONTENEGRO; FRANCO, 1999).
As prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos são mediadores gerados a partir de
ácidos graxos essenciais. São derivados da metabolização do ácido aracdônico (AA) (presente
nos fosfolipídios de membrana) pela fosfolipase A2 (TROWBRIDGE; EMILING, 1996;
SMITH et al., 2000). O AA, uma vez liberado das membranas celulares, é metabolizado
rapidamente por vários complexos enzimáticos, que incluem as ciclooxigenases, as
lipoxigenases e o citocromo P450.
A metabolização do AA pela enzima ciclooxigenase ou prostaglandina
endoperóxido-sintase

envolvem

a

participação

de

duas

isoformas,

denominadas

ciclooxigenase-1 (COX-1) e ciclooxigenase-2 (COX-2). A COX-1 é a isoforma expressa
constitutivamente na maioria das células sendo responsável pela formação dos prostanóides
em condições fisiológicas. Por outro lado, a COX-2 não se encontra expressa
constitutivamente, mas é induzida por citocinas e fatores séricos, entre outros, e está
intimamente relacionada à resposta inflamatória e à regulação da diferenciação e crescimento
celular (SMITH, 1992; APPLETON et al., 1996; SCOTT et al., 1999).
Em condições inflamatórias, as prostaglandinas da série E promovem vasodilatação,
potenciam o aumento da permeabilidade vascular causado pela histamina e a bradicinina e
estão envolvidas no fenômeno da dor; a PGI2 é vasodilatadora, potencia o aumento de
permeabilidade vascular induzido por bradicinina, é hiperalgésica e inibe agregação
plaquetária (CIRINO, 1998).
Os leucotrienos são poderosos agentes quimiotáticos, aumentam a permeabilidade
vascular, promovem agregação e adesão de leucócitos ao endotélio e causam vasodilatação.
As lipoxinas (derivadas da via de formação de leucotrienos) regulam o quimiotatismo de
neutrófilos e eosinófilos, induzidos pelos leucotrienos (MONTENEGRO; FRANCO, 1999).
O óxido nítrico (NO) é um potente mediador produzido principalmente por células
endoteliais e leucocitárias, é um gás que se difunde através de membranas biológicas e atua
como mediador de varias funções fisiológicas importantes como à manutenção do tônus
vascular, por causar vasodilatação e a neurotransmissão. Além disso, o NO participa de
processos fisiopatológicos como a inflamação, por suas atividades microbicidas e tumoricida.

20

Ademais ele contribui para a formação do edema por ser um potente vasodilatador. Downen,
Palmer, Lyons, Hibbs, Manuel (apud BARBOSA et al., 2003).

1.10 Dexametasona

É um glicocorticoide sintético, análogo do hormônio esteróide cortisol. Essa classe
farmacológica é amplamente utilizada na clínica devido as suas ações imunossupressoras e
antiinflamatórias. Além de inibir as manifestações iniciais da resposta inflamatória, interfere
também com os processos de cicatrização e reparo de feridas, bem como na proliferação
celular. De forma geral, essas fármacos interferem com a síntese da fosfolipase A2 citossolica,
reduzindo, portanto a produção da PGE2 (GEWERT, 2000).
Os glicocorticoides indiretamente induzem a síntese de lipocortina. Esta por
sua vez bloqueia a enzima fosfolipase A2, interferindo, portanto na biosíntese dos
eicosanóides (FLOWER, 1998).
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo deste trabalho consistiu em estudar a atividade antiinflamatória do extrato
hidroalcóolico da planta Eclipta prostrata, após a administração do veneno da serpente
Bothrops moojeni.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1- Avaliar através do modelo de edema de pata, a ação do extrato bruto
hidroalcóolico da Eclipta prostrata, administrado por duas diferentes vias, frente ao veneno
da Bothrops moojeni.
2- Analisar através da histologia do músculo plantar, a atividade edematogênica do
veneno em estudo.
3- Estudar a migração celular após administração de diferentes doses do veneno da
Bothrops moojeni, através de modelo de pleurisia em camundongos, como também o
comportamento do extrato bruto da Eclipta prostrata frente a esta migração.
4- Analisar através de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), substâncias
presentes no extrato bruto da Eclipta prostrata.
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3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Animais
Foram utilizados camundongos da cepa Albinus swiss, do sexo masculino, pesando
29 ± 2 g, com idade de aproximadamente 45 dias, proveniente do biotério da ANILAB
(Paulinia), escolhidos aleatoriamente. Os animais foram tratados com vermífugo, mantidos
em ciclo claro/escuro de 12 horas com acesso livre à água e alimento. Antecedendo o
processo experimental os animais receberam 12 horas de jejum de alimento.
O protocolo de experimentação foi aprovado pelo Comitê de Ética para a utilização
de Animais do Instituto, nº A018/2006/CEP (Anexo B), de acordo com os princípios éticos de
experimentação animal adotado pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal
(COBEA).

3.2 Drogas e reagentes


Acetato de etila P.A. (Para análise)



Ácido acético 0,1 %



Álcool etílico P.A.



Dexametasona (Prodome Química e Farmacêutica Ltda).



Diclorometano P.A.



Hexano P.A.



Hematoxilina eosina (H.E.)



Ketamina (Dopalen injetável)



Solução salina (0,9%) apirogênica



Solução tampão fosfato salina (PBS)



Metanol



Xilol



Xilazina (Virbaxyl 2% injetável)

3.3 Protocolo de eutanásia
Os animais foram anestesiados com 10 mg/kg de Xilazina (Virbaxyl 2% injetável;
i.p.) + 100 mg/kg de Ketamina (Dopalen injetável; i.p.). Em seguida, sob o efeito do
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anestésico, foi administrada over dose de Cloreto de potássio a 10% (intracardíaco)
(FLECKNELL, 2000).

3.4 Veneno
Foi utilizado veneno bruto da serpente B. moojeni, cedido pelo Centro de Estudos da
Natureza (CEN) da Universidade do Vale do Paraíba. O veneno foi extraído de três serpentes
adultas da região de Tocantins, liofilizado e mantido em refrigeração a 4ºC. O mesmo foi
diluído em salina estéril no momento do uso, sendo filtrado através de membrana de 0,22 µm.

3.5 Identificação e Coleta do vegetal
Partes aéreas da planta (toda a planta exceto raiz) foram coletadas em seu ambiente
natural, nos terrenos baldios das ruas: Leia Maria Brandão Russo e José Guilherme de
Almeida, situadas no Bairro Satélite da cidade de São José dos Campos – SP, por volta das
9:00 h do mês de outubro de 2004. A secagem foi realizada à sombra em boas condições de
ventilação, durante cinco dias.
A exsicata da planta esta depositada no Instituto de Botânica de São Paulo, sob a
identificação de: SP 383856.

3.6 Obtenção do extrato bruto da Eclipta prostrata
A extração foi realizada no departamento de botânica da Faculdade de Farmácia e
Odontologia de Alfenas (UNIFAL) em colaboração com o Prof. Drº Geraldo Alves da Silva.
Para a realização do método de extração o material seco (1,5 kg) foi moído através de moinho
de facas (TECNAL), obtendo um pó semifino. Em seguida foi realizada a percolação em
temperatura ambiente (FARMACOPÉIA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, 1959),
com o emprego dos seguintes solventes extratores: Hexano, diclorometano, acetato de etila e
álcool etílico (70%), de acordo com suas polaridades crescentes. A troca de cada solvente foi
realizada após esgotamento total do material vegetal. Cada fração extraída foi concentrada em
evaporador rotativo (laborota 4000 - HEIDOLPH) a 40ºC até uma consistência semi-sólida,
originando seus quatro respectivos extratos brutos. Os mesmos foram armazenados em frasco
âmbar, acondicionado à temperatura de 4 a 8ºC.
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Para realização desta pesquisa foi utilizado somente o extrato bruto hidroalcóolico, o
qual foi diluído em salina estéril no momento do uso.

3.7 Análise fitoquímica do extrato através da CLAE
A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) foi utilizada para avaliar a
presença da wedelolactona no extrato bruto obtido. Esta analise foi realizada pela
Universidade de Biotecnologia Vegetal da Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP, em
colaboração com o Prof. Drº Paulo Sérgio Pereira. Durante a analise foi utilizado um sistema
Shimadzu composto por duas bombas LC-10AD, um detector UV/DAD (modelo SPD M10A
de arranjos de diodos), uma coluna C18 Supelco (250 mm x 4.6 mm x 5 µm). Como fase
móvel foi utilizado metanol (eluente A) e ácido acético 0,1 % em água (v/v, eluente B) e antes
do início da análise empregou-se um gradiente linear a um fluxo de 1 mL/min para equilibrar
o sistema. Para a realização da análise foi adotado o seguinte gradiente: 0-32 min. (10 a 60 %
de metanol), 32 - 35 min. (66 a 10 % de metanol) e 35 a 40 min (10% de metanol).
Foi empregado o método de contraprova, utilizando solução padrão de
wedelolactona 0,5 mg/mL. Para confirmação desta prova foram utilizados 20 µl da solução do
extrato hidroalcóolico bruto da planta Eclipta prostrata (10 mg/mL). Os picos
correspondentes da amostra foram identificados através da análise comparativa da amostra em
relação aos comprimentos de onda e respectivos tempos de retenção obtidos para os padrões
utilizados.

3.8 Testes experimentais
3.8.1 Avaliação do edema de pata
Para o ensaio da atividade edematogênica, foram utilizados 78 camundongos (n=6).
O veneno bruto foi diluído em salina estéril (0,9%), em um volume final de 50 µl, injetado no
coxim plantar da pata direita dos camundongos, enquanto a pata esquerda recebeu apenas
salina estéril (50 µl) como controle.
O edema de pata foi quantificado por plestimógrafo, de acordo com o método
descrito por Van Arman et al., (1965). O volume das patas, medido até a articulação tíbio
társica, foi determinado nos tempos de: 0:30; 1:00; 3:00; 6:00 e 24:00 horas após a injeção do
veneno. Os resultados foram apresentados como média ± erro padrão. O edema foi expresso
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em porcentagem de acordo com o aumento do volume da pata injetada com relação ao volume
inicial. O volume final foi determinado através da razão entre os volumes da pata
experimental (injetada com veneno) e da pata controle (injetada com salina) de acordo com a
formula abaixo:

% de aumento do volume podal = Vol. Final -Vol. Inicial x 100
Vol. Inicial

O grupo controle corresponde à pata contralateral, a qual recebeu somente salina. Os
grupos tratados receberam dexametasona ou extratos, ambos diluídos em volume constante de
100µl de salina estéril, administrados pela via oral (v.o) ou pela via intraperitoneal (i.p.).
Para a realização do modelo experimental de edema de pata foram utilizadas 4
etapas:
1-Curva dose efeito da atividade edematogênica do veneno (Bothrops moojeni):
Os animais receberam através de injeção intraplantar, as seguintes doses do
veneno: 0,25; 0,50 e 1,00 µg/pata, respectivamente: 8,3; 16,6; 33,3 µg/kg. De acordo com as
análises obtidas nesta etapa a dose de veneno escolhida para ser utilizada nos demais
experimentos foi a de 0,50 µg/pata.
2-Curva dose efeito do extrato frente ao veneno da Bothrops moojeni:
•

Grupo veneno: Salina (100 µl, i.p.), após 1 hora receberam injeção intraplantar do
veneno (0,50 µg/pata).

•

Grupo extrato (extrato 100 mg + ven): Extrato (100/kg, i.p.), após 1 hora
receberam injeção intraplantar do veneno (0,50 µg/pata).

•

Grupo extrato (extrato 250 mg + ven): Extrato (250/kg, i.p.), após 1 hora
receberam injeção intraplantar do veneno (0,50 µg/pata).

•

Grupo extrato (extrato 500 mg + ven): Extrato (500/kg, i.p.), após 1 hora
receberam injeção intraplantar do veneno (0,50 µg/pata).

3-Analise do efeito antiedematogênico do extrato administrado pela via i.p.:
•

Grupo veneno: Salina (100 µl, i.p.), após 1 hora receberam injeção intraplantar do
veneno 0,50 µg/pata.
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•

Grupo extrato: Extrato (500/kg, i.p.), após 1 hora receberam injeção intraplantar do
veneno (0,50 µg/pata).

•

Grupo dexametasona: Dexametasona (0,5 mg/kg, i.p.), após 1 hora receberam
injeção intraplantar do veneno (0,50 µg/pata).

4-Analise do efeito antiedematogênico do extrato administrado pela v.o.:
•

Grupo controle: Salina (100 µl, i.p.), após 1 hora receberam injeção intraplantar do
veneno 0,50 µg/pata.

•

Grupo extrato 1 h: Extrato (500 mg/kg, v.o.), após 1 hora ambos receberam injeção
intraplantar do veneno 0,50 µg/pata.

•

Grupo extrato 2 h: Extrato (500 mg/kg, v.o.), após 2 horas receberam injeção
intraplantar do veneno 0,50 µg/pata.

3.8.2 Analise histológica
A analise histológica foi realizada para avaliar o efeito antiedematogênico e
antiinflamatório do extrato. Para esse protocolo foram utilizadas as técnicas básicas da
histologia, descrita por Junqueira (2004).
Para a realização deste protocolo os animais foram divididos nos grupos abaixo
(n=3), o grupo controle corresponde à pata contralateral que recebeu salina estéril. Todos os
animais receberam volume de 50 µl nas patas.
•

Grupo veneno: Salina estéril (100 µl, i.p.), após 1 hora receberam o veneno (0,50
µg/pata).

•

Grupo dexametasona: Dexametasona (0,5 mg/kg, i.p.), após 1 hora receberam o
veneno (0,50 µg/pata).

•

Grupo extrato: Extrato (500 mg/kg, i.p.), após 1 hora receberam o veneno (0,50
µg/pata).
Após 3 horas da aplicação do veneno todos os animais foram anestesiados e

sacrificados, conforme item 3.2. O músculo plantar foi retirado, fixado em formol a 10% por
um período de 48 horas para analise histológica. Após esse período as peças foram
desidratadas nas respectivas concentrações de etanol (50%, 70%, 80% e 90%) e
posteriormente em etanol a 100% durante 8 horas. Em seguida a peça desidratada foi
diafanizada em xilol por 4 horas, posteriormente mantida em parafina por 4 horas em estufa à
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58ºC, finalizando com a confecção dos blocos. Os Cortes histológicos (5µm de espessura)
foram realizados através de micrótomo (LEICA RM 2125 RT). Em seguida as peças foram
coradas com eosina e hematoxilina (H.E.) e analisadas em microscópio óptico Karl Zeiss e
fotografada através de câmara Olimpus BB12 acoplada ao microscópio CX41, fotos foram
realizada com aumento de 400 X.

3.8.3 Avaliação da pleurisia
O modelo de pleurisia foi originalmente descrito em ratos por (MIKAMI;
MYASAKA, 1993), recentemente foi aperfeiçoada e adaptada para camundongos, por
(HENRIQUES et al, 1990). Este modelo permite quantificar e qualificar o fluido extravasado,
o acumulo de células e a produção de mediadores químicos.
A reação de pleurisia foi induzida através de injeção intrapleural (i.pl.) de veneno
administrada entre a 3º e 4º vértebra direita, utilizando agulha 13 x 4,5 adaptada a um cursor,
passando a medir aproximadamente 3 mm de comprimento, em volume constate de 100 µl.
Após 4 horas da injeção intrapleural, os animais foram sacrificados (conforme item 3. 2) e
suas cavidades pleurais foram abertas, imediatamente lavadas com 1ml de solução de PBS
heparinizado (10 UI/mL). Após leve massagem, o volume foi recuperado, centrifugado por 10
minutos a 1500 rpm. O sobrenadante foi desprezado e o botão celular foi ressuspendido com 1
mL de salina estéril. Uma alíquota de 20 µl foi diluída em 380 µl da solução de Turk (0,2 %
de cristal violeta em 30% acido acético) (1/40), e a contagem total das células foi realizada em
câmara de neubauer, com auxilio de microscópio OLYMPUS CH 30. Os resultados foram
expressos em número total de células por cavidade.
O tratamento dos animais com extrato e com dexametasona foram realizados por
injeção intraperitoneal (i.p.) em volume constante de 100 µl, uma hora antes do estimulo do
veneno pela via intrapleural (i.pl.). Enquanto que os animais controle receberam salina pelas
duas vias citadas e os animais do grupo veneno receberam salinas (100 µl, i.p.) uma hora
antes da administração do veneno pela via intrapleural.
Para a realização do modelo experimental da pleurisia foram utilizados 56 animais(n
=7), divididos em duas etapas:
1-Curva dose efeito da migração promovida pelo veneno da Bothrops moojeni:
•

Grupo controle (C): Salina (100 µl, i.p.), após 1 hora receberam salina (100 µl,
i.pl.).
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•

Grupo veneno (0,25µg): Salina (100 µl, i.p.), após 1 hora receberam veneno (0,25
µg/cavidade).

•

Grupo veneno (0,50µg): Salina (100 µl, i.p.), após 1 hora receberam veneno (0,50
µg/cavidade).

•

Grupo veneno (1,00µg): Salina (100 µl, i.p.), após 1 hora receberam veneno (1,00
µg/cavidade).
Após 4 horas todos os animais foram sacrificados e o líquido pleural foi coletado para
contagem total das células. Mediante os resultados apresentados durante a
realização desta curva, foi escolhida a dose 0,50 µg de veneno/cavidade para ser
utilizada no experimento seguinte.

2-Analise da atividade antiinflamátoria do extrato frente à migração celular:
•

Grupo controle (C): Salina (100 µl, i.p.), após 1 hora receberam salina (100 µl,
i.pl.).

•

Grupo veneno (0,50 µg): Salina estéril (100 µl, i.p.), após 1 hora receberam o
veneno (0,50 µg/cavidade, i.pl.).

•

Grupo extrato: Extrato (500 mg/kg, i.p.), após 1 hora receberam o veneno (0,50
µg/cavidade, i.pl.).

•

Grupo dexametasona: Dexametsona (0,50 mg/kg, i.p.), após 1 hora receberam o
veneno (0,50 µg/cavidade, i.pl.).

Após 4 horas todos os animais foram sacrificados e o líquido pleural foi coletado para
contagem total das células.

3.9 Análise estatística
Os dados foram analisados estatisticamente pelo teste de variância a 5 % de
probabilidade (ANOVA). O teste de Turkey foi utilizado para determinação da significância,
também com 5 % de probabilidade. Os resultados foram expressos na forma de gráficos e
fotos.
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4. RESULTADOS
4.1 Perfil cromatográfico
Objetivando a identificação de flavonóides no extrato em estudo, foi realizado o
perfil cromatográfico utilizando como padrão a wedelolactona (0,5 mg/mL) (figura 7A). Após
a padronização das condições cromatográficas, obteve-se os seguintes picos com seus
respectivos tempos de retenção, conforme observados na figura 08. O emprego do extrato
hidroalcóolico bruto da planta da Eclipta prostrata apresentou pico majoritário com tempo de
retenção de 31,53 segundos (fígura 8A), o qual apresenta resultado semelhante ao padrão de
wedelolactona utilizado. Resultado semelhante pode ser observado durante a contaminação da
amostra com o padrão wedelolactona (figura 9).
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Figura 7: Padrão wedelolactone na concentração 0,5 mg/mL. (A) Perfil cromatográfico em 350 nm. (B)
Espectro de absorção (200-400 nm) para o pico com tempo de retenção em 31,58 min. Condições
cromatográficas: Eluição através de sistema gradiente linear a um fluxo de 1 mL/min, metanol (eluente A) e
ácido acético 0,1 % em água (v/v, eluente B), injeção 20 µl.
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Spectrum at time 27.97 min.
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Figura 8: Extrato bruto hidroalcoolico da Eclipta prostrata na concentração de 10 mg/mL diluído em 1:1 em
água deionizada. (A) Perfil cromatográfico em 350 nm. (B) Espectro de absorção (200-400 nm) para o pico com
tempo de retenção em 31,53 min. Condições cromatográficas: Eluição através de sistema gradiente linear a um
fluxo de 1 mL/min, metanol (eluente A) e ácido acético 0,1 % em água (v/v, eluente B), injeção 20 µl.
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Figura 9: Extrato bruto hidroalcoolico da Eclipta prostrata na concentração de 10 mg/mL diluído em 1:1 em
água deionizada e contaminado com Padrão wedelolactone na concentração 0,5 mg/mL. Perfil cromatográfico
em 350 nm. Condições cromatográficas: Eluição através de sistema gradiente linear a um fluxo de 1 mL/min,
metanol (eluente A) e ácido acético 0,1 % em água (v/v, eluente B), injeção 20 µl.

4.2 Atividade edematogênica
A injeção intraplantar do veneno bruto da serpente Bothrops moojeni promoveu uma
resposta edematogênica que foi dose e tempo dependente. A formação do edema se deu após
a administração das seguintes doses de veneno bruto (0,25; 0,50 e 1,00 µg/pata
respectivamente 8.3, 16.6, 33.3 µg/kg), o qual se mostrou de forma crescente, atingindo seu
pico máximo em 3 horas, com declínio progressivo que se manteve em valores
significativamente diferentes do controle ainda na 6ª hora, atingindo valores basais por volta
de 24 horas após a injeção do veneno (Figura 10).
Ainda, a maior dose do veneno administrado (1,00 µg/pata) apresentou além do
edema, aspecto hemorrágico analisado macroscopicamente. A analise estatística demonstrou
que a resposta edematogênica promovida pela dose de 1,00 µg/pata apresentou resultado
estatisticamente significante (p < 0,001), quando comparado com as doses de 0,25 e 0,50
µg/pata. Esta resposta também foi observada quando realizada a comparação entre as doses de
0,50 µg/pata e de 0,25 µg/pata (Figura 10). Este estudo permitiu a seleção e padronização de
uma dose edematogênica máxima eficaz, da ordem de 0,50 µg/pata, isenta de fenômenos
hemorrágicos visualizados macroscopicamente.
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A curva dose resposta foi obtida a partir das respectivas doses do extrato: 100, 250 e
500 mg/kg, via i. p., administrada 1 hora antes da injeção de 0,50 µg/pata de veneno foi
demonstrada conforme figura 11. A menor dose do extrato administrado (100 mg/kg)
apresentou uma pequena redução do edema, porém não foi estatisticamente significante. As
demais doses: 250 e 500 mg/kg do extrato apresentaram redução edematogênica significante
(p < 0,001) em relação ao edema desencadeado pelo veneno. Ao compararmos as duas
maiores doses do extrato, 250 versus 500 mg/kg, podemos observar que a dose de 500mg/kg
apresentou respectivamente, nos períodos de 1, 3 e 6 horas, redução edematogênica de 68,5;
85,6 e 92,5%. Enquanto que a dose mediana de 250 mg/kg nestes mesmos períodos
apresentou respectivamente redução de 47,6 e 58,8% da atividade edematogênica conforme
Figura 10. De acordo com estes resultados, a dose 500 mg/kg foi escolhida como a dose que
apresentou melhor redução edematogênica frente ao estimulo causado pelo veneno.
O potencial efeito anti-edematogênico do extrato administrado através da via
intraperitoneal foi avaliado através do pré-tratamento dos animais com a dexametasona (0,5
mg/kg). Assim na figura 12, ao compararmos o grupo veneno ao grupo tratado com o extrato
bruto, podemos obter uma redução do edema na ordem de 69,8 e 92 % para os períodos de 1,
3 e 6 horas, respectivamente. No entanto redução comparada entre o grupo tratado com o
extrato bruto ao tratado com a dexametasona, foi possível verificar significativa redução em
relação a dexametasona (p < 0,05) somente para o período de 3 horas comparado ao extrato.
A avaliação da atividade anti-edematogênica do extrato administrado através da via
oral foi analisada em dois diferentes períodos. De acordo com a figura 13, podemos observar
que o edema foi reduzido de forma significativa (p < 0,001) nos três períodos citados acima,
registrando respectivamente (68, 38 e 75%) de redução para o grupo tratado com extrato uma
hora antes da administração do veneno. Enquanto que para o grupo tratado com duas horas de
antecedência obteve-se (89, 60 e 85%) de redução, quando comparado com o edema
promovido por 0,50 µg/pata de veneno. Por outro lado às reduções edematogênica
promovidas entre os dois tempos analisados, não demonstraram variações significativas entre
si.
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Figura 10: Decurso temporal da resposta edematogênica induzido pelo veneno da Bothrops moojeni.
Avaliação do efeito edematogênico do veneno bruto da Bothrops moojeni para três diferentes doses: 0,25; 0,50 e
1,00 µg/pata. Os dados representam a média ± E.P.M., n = 6, * p < 0,001 quando comparado com as doses (0,50
e 0,25µg), e # p < 0,001 quando comparado com a menor dose (0,25 µg/pata).
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Figura 11: Efeito antiedematogênico do extrato bruto da Eclipta prostrata. Avaliação do efeito
antiedematogênico do extrato bruto da Eclipta prostrata para três diferentes doses: 100, 250 e 500 mg/kg, via
i.p., administrado 1 hora antes da injeção de 0,50µg/pata do veneno. Os dados representam a média ± E.P.M., n
= 6, * p < 0,001 quando comparado com o veneno, e # p < 0,001 quando comparado com a dose mediana (250
mg) de extrato em 3 horas, em 6 horas (p < 0,01).
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Figura 12: Avaliação da atividade antiedematogênica do extrato bruto da Eclipta prostrata
administrado através da via intraperitoneal Avaliação do efeito antiedematogênico do extrato bruto
(500 mg/kg, i.p.) e a dexametasona (0,5 mg/kg, i.p.), administrados 1 hora antes da injeção de 0,50µg/pata
do veneno. Os dados representam a média ± E.P.M., n = 6, * p < 0,001 comparada com veneno, e # p <
0,05 com o grupo extrato.
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Figura 13: Avaliação da atividade antiedematogênica do extrato bruto da Eclipta prostrata administrado
através da via oral. Avaliação do efeito antiedematogênico do extrato bruto (500 mg/kg, v.o.),
administrados 1 e 2 horas antes da injeção de 0,50µg/pata do veneno. Os dados representam a média ± E.P.M., n =
6, * p < 0,001 quando comparado com o grupo veneno.
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4.3 Análise histológica
As análises histológicas foram realizadas através de cortes transversais do músculo
plantar de camundongo. Os músculos foram retirados 3 horas após o estímulo do veneno e/ou
da salina, período que corresponde com o pico máximo da atividade edematogênica do
veneno em estudo.
De acordo com a análise histológica observada na figura 14 B, a injeção do veneno
da serpente Bothrops moojeni (0,50 µg/pata) no músculo plantar provocou a formação de
edema. Fato constatado pelo preenchimento ocorrido nos espaços intercelulares,
provavelmente por exsudatos, que são indícios de edema. Porém não foi observada a presença
de migração celular e nem de hemácias, os núcleos celulares se mantiveram localizados
perifericamente.
No grupo controle (salina) figura 14 A, as células permaneceram unidas sem a
presença de exsudatos intercelulares. Não foi observada a presença de hemácia e nem de
migração celular, os núcleos celulares se mantiveram localizados perifericamente.
Os grupos tratados com dexametasona (0,5 mg/kg, i.p.) (14 C) e com o extrato (500
mg/kg, i.p.) (14 D), ambos administrado uma hora antes do veneno, apresentaram redução do
edema, as células permaneceram unidas com a presença de pouco exsudato intercelular,
quando comparado com o grupo veneno, através de visualização microscópica. Não foi
observada a presença de hemorragia e nem de migração celular, os núcleos celulares se
mantiveram localizados perifericamente. Portanto, não foi demonstrada diferença histológica
entre os dois grupos tratados, após visualização microscópica.
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Figura 14: Analise histológica do músculo plantar após administração do veneno da Bothrops moojeni.
Fotomicrografia do músculo plantar de camundongo após injeção do veneno da Bothrops moojeni (0,50 µg/pata) A:
controle (50 µl salina); B: veneno (0,50 µg/pata), flecha sinaliza a presença dos espaços intercelulares; C e D:
respectivamente dexametasona (0,5 mg/kg, i.p.) e extrato (500 mg/kg, i.p.) administrado uma hora antes da injeção
de 0,50 µg/pata veneno. Lâmina representativa de 3 animais/grupo, H.E., 400X.
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4.4 Pleurisia
A pleurisia foi desencadeada após inoculação do veneno na cavidade pleural. A
atividade do veneno, durante a realização deste modelo experimental, foi avaliada de acordo
com o número de leucócitos totais migrados para a cavidade pleural após 4 horas da
administração do veneno.
De acordo com a figura 15 verificou-se que a migração leucocitária promovida pelo
veneno bruto da serpente Bothrops moojeni, através da pleurisia, foi dose dependente,
entretanto a menor dose 0,25 µg/cavidade (8,3 µg/kg) não apresentou migração significativa
em relação ao grupo controle. A dose de 1,00 µg/cavidade apresentou além da migração
celular, hemorragia macroscópica. Entretanto as maiores dose de veneno injetado (1,00 e 0,50
µg/cavidade) demonstraram significativa inibição (p < 0,001) do influxo leucocitário, quando
comparado com o grupo controle (1,0 x 106 ± 0,08), alcançando respectivamente (4,30 x 106 ±
0,20 e 3,30 x 106 ± 0,20) de atividade. De acordo com os dados apresentados durante a
realização deste modelo experimental elegeu-se a dose de 0,50 µg/cavidade como a melhor
dose capaz de induzir migração sem a presença de hemorragia.
O extrato (500 mg/kg, i.p.) e a dexametasona (0,5 mg/kg, i.p.) inibiram
significativamente a migração leucocitária, desencadeada pelo veneno em estudo, atingindo
respectivamente (1,23 x 106 ± 0,12 e 1,28 x 106 ± 0,09) de inibição quando comparado com
0,50 µg/cav de veneno (2,80 x 106 ± 0,20) (p < 0, 001), conforme figura 16. Entretanto
comparações estatísticas realizadas entre os dois grupos tratados não apresentaram variação
significativa entre si.
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Figura 15: Migração celular induzida pelo veneno da Bothrops moojeni
Migração celular após 4 horas da administração das respectivas doses de veneno: 0.25, 0.50 e 1.00 µg/cavidade
pleural. As barras representam a média do número de leucócitos ± E. P. M., n = 7, * p < 0,001 comparado com o
controle (salina).
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Figura 16: Avaliação da atividade antiinflamatória do extrato da Eclipta prostrata.
Avaliação da inibição do influxo leucocitário com tratamento do extrato (500 mg/kg, i.p.), dexametasona (0,5
mg/kg, i.p.) uma hora antes do estimulo do veneno 0,50 µg/cavidade. As barras representam a média do número
de leucócitos ± E.P.M., n = 7, * p < 0,001 comparado com o grupo veneno (0,50 µg).
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5. DISCUSSÃO
Pesquisas em busca de alternativas para amenizar quadros desencadeados por
acidentes ofídicos vêem crescendo mundialmente, principalmente através do uso de plantas
medicinais. Tornando-se, em regiões mais isoladas, uma das únicas opções utilizadas para
neutralizar ou minimizar o quadro agudo, resultante da ação de uma gama de toxinas
presentes nos venenos de diversas espécies de serpentes. As plantas medicinais são fontes de
muitos compostos farmacologicamente ativos como flavonóides, taninos, terpenos, cumarinas
(SANTOS, 2002).
O termo planta medicinal foi oficialmente reconhecido, durante a 31ª Assembléia da
OMS, sendo então definida como “aquela que administrada ao homem ou animais, por
qualquer via ou sob qualquer forma, exerce alguma espécie de ação farmacológica”.
Considerando a finalidade de sua utilização e a forma de uso das plantas medicinais, estas
podem ser classificadas como aquelas destinadas à obtenção de substâncias puras, à produção
de fitoterápicos ou à utilização na medicina caseira (DAVID; DAVID, 2002).
De acordo com a OMS cerca de 65 a 80% da população mundial não tem acesso ao
atendimento primário de saúde e recorre a medicina tradicional, especialmente às plantas
medicinais, na procura de alivio para muitas doenças. A própria OMS não só reconhece como
também estímula o uso de plantas medicinais pela população de países pobres, visto que o
desenvolvimento de um novo medicamento custa cerca de 350 a 500 milhões de dólares,
levando um período de 10 a 15 anos de pesquisa. Desta forma este valor é agregado ao preço
final do medicamento, tornando muitas vezes, inviável para o consumidor (CALIXTO, 2001).
O tratamento de envenenamento botrópico através da soroterapia com antiveneno
mostra-se eficaz em neutralizar os efeitos sistêmicos, porém pouca neutralização é observada
sobre os efeitos desencadeados no local da picada (GUTIÉRREZ et al., 1981). Ainda vale
ressaltar que o quadro inflamatório desencadeado por veneno deste gênero se manifesta logo
após a picada, enquanto que a soroterapia no Brasil se inicia em média, após quatro horas do
acidente ofídico.
Muitos

pesquisadores

têm

procurado

alternativas

substitutas

e/ou

como

complementar ao tratamento da soroterapia. Dentre elas podemos citar a utilização de
anticorpos humanos recombinantes (CARDOSO et al., 1993). Ainda, diferentes espécies de
plantas têm sido utilizadas em vários países, da qual podemos mencionar o levantamento
realizado por Soares et al., (2004), onde é registrada a eficácia de 18 plantas brasileiras com
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atividade antiofídica. E a alternativa mais recente é o tratamento de laser, aplicado em
modelos experimentais após a injeção de veneno (DOURADO et al., 2003).
Os venenos elaborados e secretados pelas serpentes deste gênero causam um quadro
fisiopatológico caracterizado por imediatas reações locais, representadas por edema,
hemorragia e mionecrose, acompanhadas de dor intensa (ROSENFELD, 1971; GUTIERREZ;
LOMONTE, 1989; TEIXEIRA et al., 1994).
A inflamação também possui um papel fundamental na lesão local induzida pelo
envenenamento botrópico e é caracterizado por um aumento da permeabilidade vascular,
edema e infiltração de leucócitos polimorfonucleares e macrófagos (ROSENFELD, 1971;
TREBIEN E CALIXTO, 1989; LOMONTE et al., 1993; FARSKY et al., 1997). Quando o
agente agressor é um complexo de enzimas e proteínas tóxicas, como no caso do veneno de
serpentes do gênero botrópico, o quadro inflamatório nem sempre resulta em um processo de
regeneração, observando-se freqüentemente uma cronificação da resposta.
O quadro inflamatório local pode ser ampliado pela atividade hemorrágica do
veneno, através da lesão do endotélio vascular e da atividade sobre o fator de necrose tumoral
(TNF) pré-formado, o qual libera citocinas ativas, e ambos propiciam o extravasamento de
líquidos para o espaço intersticial (CARDOSO et al., 1993; SCHVARTSMAN, 1992).
A formação do edema é um dos sinais observados na resposta inflamatória aguda, e
está relacionado com o extravasamento de proteínas plasmáticas para o espaço intersticial,
com o aumento de pressão hidrostática e de filtração e com a pressão osmótica intersticial.
Geralmente as alterações do fluxo e do calibre vascular iniciam-se rapidamente após a
agressão e se desenvolve em velocidades variáveis que dependem da gravidade do agente
irritante, das características do tecido afetado, da espécie animal e da coexistência de estados
patológicos (ALI et al., 1997).
A resposta edematogênica promovida pelo veneno da Bothrops moojeni, através do
modelo experimental de edema de pata, demonstrou inicialmente a proporcionalidade entre as
doses crescentes do veneno, com a intensidade e duração do edema. Além disso, na maior
dose de veneno, 1,00 µg/pata, o edema foi acompanhado de hemorragia visualizada
macroscopicamente. De acordo com esses resultados, foi possível padronizar uma dose
edematogênica eficaz, ausente de hemorragia macroscópica, a qual foi da ordem de 0,50
µg/pata.
Ainda, foi possível analisar, em termos de perfil, que a curva temporal do edema
induzido pelo veneno bruto da Bothrops moojeni revela um efeito progressivo, atingindo o
pico máximo 3 horas após sua aplicação intraplantar, persistindo a níveis significativamente
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diferentes do controle após 6 horas, reduzindo-se de forma progressiva, alcançando valores
basais por volta de 24 horas. Observamos que o veneno causou uma resposta edematogênica
dose e tempo dependente, conforme figura 10. Este perfil temporal apresenta características
análogas às encontradas com o veneno da Bothrops insularis (BARBOSA et al., 2003). No
entanto difere do veneno da Bothrops jararaca, cujo efeito edematogênico máximo, na pata
de rato, ocorreu 1 hora após sua inoculação intraplantar, seguido de redução parcial já na 6ª
hora (TREBIEN; CALIXTO, 1989).
Neste mesmo contexto, Borges et al., (2000), analisaram a resposta edematogênica
causada pelo veneno da Bothrops moojeni, utilizando o mesmo modelo experimental. Porém
sua estimulação ocorreu através da administração de uma dose muito mais elevada do que a
administrada neste experimento, a qual provocou alteração na cinética edematogênica, cujo
efeito máximo ocorreu após 1 hora do estímulo. O efeito edematogênico demonstrado em seu
trabalho corrobora com os resultados apresentados neste trabalho, o qual foi dose e tempo
dependente, entretanto a autora não se referiu ao fato hemorrágico.
Moreno (1994) analisou a resposta edematogênica causada pelo veneno de 3
espécies de serpentes do gênero Bothrops: jararaca, neuwiedi, moojeni (todas de
procedências do estado de São Paulo), na qual a serpente Bothrops moojeni apresentou maior
efeito edematogênico. Seus resultados estão de acordo com os resultados apresentados aqui,
onde o efeito edematogênico do veneno foi dose e tempo dependente. Porem traçando uma
comparação entre as doses administrada em seu trabalho (10 µg/pata de rato, de peso
corpóreo de 150 g), na qual não desencadeou macroscopicamente hemorragia, com a maior
dose utilizada neste trabalho (1µg/pata de camundongo, de peso corpóreo de 30 g), o qual
observado macroscopicamente, revelou a presença de hemorragia, nos permite lançar algumas
hipóteses. Primeiramente, que o animal utilizado para realização deste experimento seja
dotado de uma maior sensibilidade frente às toxinas hemorrágicas presentes no veneno da
Bothrops moojeni. Ou devido à variabilidade presente nos venenos da mesma espécie de
serpente, as quais ocorrem devido a diferentes fatores como: idade da serpente, condições
climáticas e ambientais em que habitam e procedência geográfica (GUTIÉRREZ; CHAVES,
1980; ARAGON; GUBENSEK, 1981).
O efeito edematogênico do veneno da Bothrops moojeni foi confirmado através da
análise histológica do músculo plantar. O veneno em estudo (0,50 µg /pata) induziu a
formação do edema, sem a presença de hemorragia, fato observado através da visualização
microscópica, na qual a presença dos espaços intercelulares, evidenciado na figura 14 B, se
mostrou de forma acentuada, quando comparado ao músculo controle (figura 14 A).
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Indicando provavelmente a presença de exsudato, oriundo do aumento da permeabilidade
vascular que são indícios de edema.
Ainda mediante a analise histológica realizada neste trabalho, foi possível verificar
que 0,50 µg de veneno/músculo plantar não foi capaz de induzir migração celular (figura 14
B), entretanto dose maior do veneno desta mesma espécie, analisado por Ruiz et al., (1999),
foi capaz de desencadear resposta migratória. De acordo com esses autores o veneno da
Bothrops moojeni da Argentina, injetados em músculo gastrocnêmico de camundongos
apresentou atividade mionecrótica intensa a partir de 1 hora da administração do estímulo,
com predomínio de lesões musculares do tipo necrose coagulativa. Infiltrado de
polimorfonucleares com predomínio de neutrófilos ocorreu após 3 horas, seguido da presença
de macrófagos. Comparando seus resultados com a análise histológica apresentada aqui,
podemos sugerir que a dose de veneno utilizada neste experimento não foi suficiente para
desencadear a migração celular para o músculo plantar, ou ainda uma segunda hipótese seria
de que a migração ocorra após 3 horas do estímulo, e não em 3 horas como analisamos neste
trabalho.
Dentro da análise histológica realizada neste experimento, observamos que 0,50 µg
de veneno/músculo plantar não foi capaz de desencadear hemorragia. Desta forma, é razoável
sugerir que a quantidade da enzima encontrada no veneno desta espécie, a moojeni protease a,
que apresenta atividade tanto proteolítica como hemorrágica, não foi suficiente para
desencadear o efeito hemorrágico, o qual é comum nos envenenamentos causados por esse
gênero (MANDELBAUM; ASSAKURA, 1984; ASSAKURA et al., 1985). Ademais, a
administração de uma maior dose do veneno (1,00 µg/pata) provocou hemorragia visualizada
macroscopicamente em modelo de edema de pata (figura 10).
Moreno (1994) avaliou o mecanismo de ação de vários fármacos com ação
antiinflamatória frente à resposta edematogênica promovida pelo veneno da Bothrops
moojeni. A autora observou que a indometacina (inibidor seletivo da COX) não apresentou
resposta antiedematogênica, no entanto ao avaliar a dexametasona (inibidor da enzima PLA2),
verificou-se uma redução da atividade edematogênica.
Considerando que a ação antiinflamatória dos glicocorticóides deve-se, em grande
parte, a inibição da indução da COX. Ainda, que estes fármacos também podem estimular a
produção do inibidor da PLA2, a lipocortina, bloqueando o inicio da cascata do AA.
Relacionando o exposto acima, pode-se sugerir que os componentes do veneno da Bothrops
moojeni atuam na via da lipooxigenase. No entanto de maneira análoga ao descrito com o
veneno da Bothrops insularis (BARBOSA et al., 2003), o efeito do veneno da Bothrops
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moojeni também foi significativamente reduzido pelo tratamento prévio com a dexametasona,
sugerindo a participação de PLA2 na formação do edema.
Por outro lado, a ação edematogênica do veneno botrópico, ainda, não foi atribuída a
nenhuma proteína isolada, por se tratar, possivelmente, da somatória de efeitos de várias
toxinas presentes nesses venenos. Há evidências quanto à participação de toxinas
hemorrágicas, proteases, fosfolipases A2, componentes dos venenos que provocam a liberação
de histamina de mastócitos e substâncias que ativam o sistema complemento (GUTIERREZ;
LOMONTE, 1989; DIAS DA SILVA et al., 1995); da atuação do óxido nítrico frente ao
veneno da serpente Bothrops insulares (BARBOSA et al, 2003); da liberação de citocinas
como IL1, IL6 e TNF-∝ estimulado com fração do veneno da Bothrops jararaca (CLISSA et
al, 2001).
O influxo leucocitário promovido pelas diferentes doses do veneno da Bothrops
moojeni, através do modelo experimental de pleurisia, se mostrou dose dependente e estão de
acordo com os resultados apresentados por Moreno (1994). A autora estimulou a migração
através da administração do mesmo veneno utilizado neste experimento, entretanto a
migração foi analisada através da cavidade peritoneal. A migração celular analisada em
nossos experimentos se restringiu somente ao período de 4 horas após a inoculação do
veneno, período este que representa o maior influxo celular desencadeado pelo veneno da
Bothrops moojeni, dentre uma escala de 0 a 24 horas, analisado pela autora.
Quanto ao mecanismo de ação, observou-se que a dexametasona inibiu
significativamente o influxo leucocitário, sugerindo a participação da PLA2, na migração
celular. Vale ressaltar que de acordo com registro da literatura, a quantidade de células
migradas no processo de envenenamento está relacionada com a maior atividade
fosfolipásica, fato observado entre diferentes proporções da enzima fosfolipásica presente nas
respectivas espécies: Bothrops alternatus e a Bothrops erythromelas. Observado também
frente a venenos aquecidos a 90ºC por 10 min., onde foram reduzidas tanto as atividades
fosfolipásicas como a atividade quimiotática para neutrófilos (FLORES et al., 1993).
Estudos anteriores revelam que o extrato da planta Eclipta prostrata apresenta
capacidade de neutralizar a atividade fosfolipásica do veneno da Crotalus viridis viridis e da
Agkistrodon contortrix laticinctus (MELO; OWNBY, 1999; PIMOLPAN et al., 2004). Assim,
torna-se evidente avaliarmos a atividade fosfolipásica presente no veneno da serpente
Bothrops moojeni, considerando que há poucos relatos na literatura em relação à sua atividade
antiofídica frente a planta citada.
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De acordo com pesquisas realizadas por vários autores (MORS et al., 1989; LEAL et
al, 2000), os isoflavonóides demetilwedelolactona e wedelolactona fazem parte dos
metabólitos encontrados na planta Eclipta prostrata. Esses resultados corroboram com a
análise cromatográfica obtida neste trabalho (figura 9), na qual foi demonstrado que a
wedelolactone apresenta-se como constituinte majoritário presente no extrato em estudo.
Como já citado anteriormente, dentre as várias atividades demonstradas pelos flavonóides
podemos mencionar efeitos como: antiinflamatório, antiedematogênico e analgésico.
Os resultados aqui apresentados mostraram que o extrato da Eclipta prostrata (500
mg/kg) foi capaz de reduzir significantemente o efeito edematogênico causado pela ação do
veneno da Bothrops moojeni (0,50 µg/pata). Esses resultados estão de acordo com os
resultados apresentados por (LEAL et al., 2000), onde o extrato desta mesma planta foi capaz
de reduzir a atividade edematogênica causada pela administração de carragenina em ratos.
Uma das plantas analisadas frente ao veneno botrópico por Borges et al. (2001) foi a
Casearia silvestres, a qual possui entre seus compostos: flavonóides e taninos. Em seus
trabalhos o extrato aquoso neutralizou a atividade hemorrágica do veneno de várias espécies
botrópicas, inclusive a do veneno da Bothrops moojeni. Porém o correto mecanismo de ação
ainda não está claro, sendo concluído pelos autores em trabalhos anteriores (BORGES et al.,
2000), através de técnicas de eletroforese, que a neutralização desencadeada pela planta não
ocorreu por degradação da proteína presente no veneno.
De acordo com trabalhos anteriores (MELO; OWNBY, 1999), foi demonstrado que a
Wedelolactona (isoflavonóide extraído da planta Eclipta prostrata), foi capaz de antagonizar
a atividade miotóxica do veneno da Crotalus viridis viridis e da Agkistrodon contortrix
laticinctus e de suas respectivas miotoxinas PLA2. Os venenos foram incubados com a
wedelolactona ou com a heparina (substância quelantes de metais) e posteriormente injetados
no músculo do camundongo, sendo concluído pelos autores que a wedelolactone reduziu com
maior eficiência o efeito miotóxico, quando comparada com a heparina. Em trabalho anterior
(MELO et al., 1994), também demonstraram que a wedelolactona inibiu a atividade catalítica
e miotóxica de uma neurotoxina e miotoxina PLA2 tipo II do veneno da Crotalus durissus
terrificus. Esses mesmos autores também relataram que tanto a wedelolactona, como o extrato
aquoso bruto da Eclipta prostrata, inibiu a atividade hemorrágica do veneno da Bothrops
jararaca e a atividade fosfolipásica de sua toxina (bothropasin), como também a atividade
proteolítica de seu veneno bruto. Assim sendo, parece que a wedelolactona atua por via não
especifica, inibindo ou alterando componentes dos venenos e de suas toxinas.
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Durante a realização deste trabalho utilizamos o modelo in vivo, sendo o extrato
bruto administrado por duas diferentes vias, oral e peritoneal. Desta forma analisamos o
comportamento deste extrato através de uma reprodução mais próxima da realidade, ao invés
de empregarmos o processo de incubação com o veneno antes da administração in vivo, como
ocorre com a grande parte dos estudos anteriores. Vale ressaltar também, que diversos estudos
demonstraram a manutenção farmacológica dos flavonóides após sua metabolização pelo
fígado, como exemplo a presença da quercetina e da epicatequina no plasma de ratos, e a
proteção cardiovascular oferecida pelo consumo de flavonóides em estudos clínicos. Da Silva,
Renaud, De Lorgeril, Rimm (apud WILHELM FILHO et al., 2001).
Flavonóides são compostos fenólicos, os quais apresentam habilidade para ligar-se a
proteínas e enzimas inibindo suas atividades, como inibem também produtos derivados do
ácido aracdônico. Além do que possuem capacidade de se ligar com metais bivalentes
(HAVSTEEN, 1983; WILHELM FILHO et al., 2001).
Vários fatores promotores do processo fisiopatológico do veneno estão envolvidos
tanto na atividade edematogênica como na indução do influxo celular, aliado ao fato de que os
venenos brutos apresentam uma gama de toxinas, com mecanismo de ação diferenciado,
torna-se difícil caracterizar o correto mecanismo de ação do extrato bruto utilizado neste
experimento. Diante disto podemos sugerir diversas possibilidades de atuação do extrato:
Como a formação de um complexo entre os compostos fenólicos do extrato com as proteínas
ou enzimas presentes no veneno, sendo essa ligação covalente ou não. Outra possibilidade
seria a atividade quelante dos flavonóides para com os metais presentes nas metaloproteinas
encontradas nos venenos destas espécies, neutralizando desta forma suas atividades.
Ainda poderíamos sugerir que a neutralização dos efeitos agudos promovidos pelo
extrato em estudo deve-se à ação fosfolipásica dos flavonóides: wedelolactona e
demetilwedelolactona, frente as fosfolipases presentes nestes venenos. Fato reforçado com o
similar comportamento demonstrado entre o extrato e o antiinflamatório dexametasona, um
inibidor de fosfolipases. Portanto para a confirmação do correto mecanismo de ação do
extrato será necessárias análises mais especificas.
Uma vez que o objetivo deste trabalho consistiu em avaliar a ação do extrato bruto
no modelo in vivo e que os resultados obtidos demonstraram uma significativa redução dos
efeitos locais desencadeado pelo veneno em estudo, podemos sugerir que o emprego de
agentes fitoterápicos consiste em uma pratica coadjuvante no tratamento de acidentes
ofídicos. Ademais, cabe ressaltar que a soroterapia neutraliza parcialmente os efeitos locais
desencadeados por venenos deste gênero. Somado ao fato de que tanto o extrato bruto como
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os alcalóides presentes no extrato da Eclipta prostrata apresentaram atividade analgésica
quando administrado in vivo (MAHESH; JOLLY; SHRIDHAR, 2004).
Ainda, cabe-nos sugerir que o extrato da Eclipta prostrata administrado pela via oral
poderá ser utilizado como preventivo ao se adentrar nas matas. Fato observado nos resultados
obtidos através do emprego do extrato administrado pela via oral duas horas antes da
inoculação do veneno. Este procedimento pode ser apoiado pelo costume utilizado no
nordeste do Brasil, quanto ao uso da poção “Específico Pessoa”.

51

6. CONCLUSÕES
Através dos resultados obtidos e frente aos objetivos propostos conclui-se que doses
crescente do veneno da Bothrops moojeni administrado na pata de camundongos, causaram
efeitos edematogênicos isolados e associados a fenômenos hemorrágicos. O efeito
edematogênico apresentado foi dose e tempo dependente.
Diante da análise histológica pôde ser confirmado o efeito edematogênico, após 3
horas da injeção de 0,50 µg do veneno da Bothrops moojeni, na qual foi observado a
presença de espaços intersticias; porém sem a presença de células leucocitárias e de hemácias.
Com a realização do modelo experimental de pleurisia conclui-se que a migração
leucocitária desencadeada pela ação de 0,50 µg do Bothrops moojeni foi dose dependente.
O extrato da Eclipta prostrata apresentou efeito significante tanto na redução
edematogênica como na inibição leucocitária, demonstrando em ambos os casos
comportamento semelhante ao antiinflamatório dexametasona usado como controle positivo.
O extrato hidroalcóolico da Eclipta prostrata analisado registrou entre seus
compostos a presença do isoflavonóide Wedelolactona.
A redução edematogênica apresentada pelo extrato da Eclipta prostrata
administrado pela via oral, também demonstrou–se de forma significativa, sendo então
concluído que os fatores envolvidos no processo de absorção não interfiriram com sua
atividade.
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Anexo A: Instituto de Botânica
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Anexo B: Comitê de Ética em Pesquisa da Univap

