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“A coisa mais bela que o homem pode experimentar é o mistério.
É essa a emoção fundamental que está na raiz de toda a ciência e de toda a arte.”
Albert Einstein

RESUMO
O Acidente por picada de aranhas vem crescendo muito nos últimos anos, sendo o terceiro mais
frequente dentre os acidentes por animais peçonhentos registrados no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN). O acidente por aranhas do gênero Loxosceles, conhecidas
como aranha marrom, é responsável por cerca de 34 % dos casos. O veneno dessas aranhas
promove dermonecrose no local da picada e desencadeia resposta inflamatória sistêmica.
Divergências sobre a eficácia do soro antiveneno na neutralização dos efeitos locais resulta em
diferentes abordagens terapêuticas. O óleo de copaíba é usado popularmente, em especial na
Amazônia, como antiinflamatório, cicatrizante e antiinfeccioso por diversas vias de
administração. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do óleo de copaíba como
coadjuvante ao tratamento do envenenamento pela aranha marrom. As lesões cutâneas foram
induzidas no dorso de coelhos por inoculação intradérmica do veneno de L. intermedia. O
tratamento tópico foi realizado 6 horas após a inoculação e repetido por 30 dias. A dose mínima
necrosante (MND) foi definida como 2,4 μg / kg. A redução na contagem de plaquetas ocorreu
em todos os grupos inoculados com veneno, tratados ou não com o óleo de copaíba, e
apresentaram significância estatística quando comparados com o grupo controle. A diminuição
de heterófilos no sangue foi observada apenas para o grupo inoculado com veneno e sem
tratamento. Além disto, o tratamento tópico com óleo de copaíba demonstrou um
desenvolvimento cicatricial de forma diferenciada, sem presença das cicatrizes na pele após 30
dias da inoculação do veneno. A histopatologia demonstrou melhor regeneração da epiderme /
derme sem deposição de colágeno no grupo tratado com óleo de copaíba. Por outro lado, para
avaliar o efeito do tratamento oral com óleo de copaíba sobre a resposta inflamatória decorrente
do envenenamento, camundongos foram separados em grupos controle e veneno. O veneno foi
inoculado no ventre dos animais através de inoculação intradérmica. Em seguida, os grupos
controle e veneno foram separados em três grupos: sem tratamento, tratamento com dapsona ou
óleo de copaíba. Os dois tratamentos iniciaram 24 horas após a inoculação do veneno e se
repetiram por 3 dias. Após a administração oral, o óleo de copaíba impediu a migração de
leucócitos para o local da inoculação do veneno na pele, contudo, promoveu acúmulo de
material hialino e glomerulonefrite após 3 e 30 dias, respectivamente. Em relação as células
inflamatórias, o óleo de copaíba reduziu a quantidade de monócitos inflamatórios na medula
óssea (V:9,01 e V+C:1,532 x 105 céls/mL) e sangue (V:10,673 e V+C:0,9695 x 104 céls/mL)
dos camundongos inoculados com veneno e diminuiu o recrutamento de linfócitos B (V:2,78 e
V+C:1,5425 x 106 céls/mL) e T (V:1,933 e V+C:1,1425 x 105 céls/mL) decorrentes da
inoculação do veneno. A dapsona foi mais eficiente na redução de neutrófilos na medula óssea
(V:9,01 e V+D:4,635 x 105 céls/mL), sangue (V:10,673 e V+D:1,1887 x 104 céls/mL) e baço
(V:7,0237 e V+D:2,344 x 106 céls/mL), contudo não impediu os efeitos deletérios da inoculação
do veneno na pele e no rim. Com estes resultados é possível propor o desenvolvimento de um
novo medicamento fitoterápico contendo óleo de copaíba para o uso tópico ou oral que possa
melhorar o processo de cicatrização das lesões desencadeadas pelo veneno da aranha marrom,
associado a soroterapia específica.

Palavras-chave: Veneno de Loxosceles; Coelhos; Camundongos; Pele; Rim; Inflamação.

ABSTRACT
Accident by spider bite has been growing a lot in recent years, being the third most
frequent among the accidents by venomous animals registered in the System of
Information of Notification Diseases (SINAN). The spider accident of the genus
Loxosceles, known as brown spider, accounts about 34% of the cases. The venom of
these spiders promotes dermonecrosis at the site of the bite and triggers a systemic
inflammatory response. Divergences on the effectiveness of antivenom serum in
neutralizing local effects results in different therapeutic approaches. Copaiba oil is
popularly used, especially in the Amazon, as anti-inflammatory, healing and antiinfective by several routes of administration. The objective of this work was to evaluate
the effect of copaiba oil as a coadjuvant to the treatment of brown spider poisoning.
Cutaneous lesions were induced on the back of rabbits by intradermal inoculation of L.
intermedia venom. Topical treatment was performed 6 hours after inoculation and
repeated for 30 days. The minimum necrotizing dose (MND) was defined as 2.4 μg / kg.
The reduction in platelet count occurred in all groups inoculated with venom, being
significantly different from the control group. The decrease of heterophiles in the blood
was observed only for the group inoculated with venom and without treatment. Topical
treatment with copaiba oil showed a differentiated scarring profile, with no scars on the
skin after 30 days of venom inoculation. Histopathology demonstrated better dermal /
epidermal regeneration without collagen deposition in the group treated with copaiba
oil. To evaluate the effect of oral treatment with copaiba oil on the inflammatory
response due to poisoning, mice were separated in control and venom groups. The
venom was inoculated into the abdomen of the animals through intradermal inoculation.
Then, control and venom groups were separated into three groups: no treatment,
treatment with dapsone or copaiba oil. The two treatments started 24 hours after
inoculation of the venom and were repeated for 3 days. After oral administration,
copaiba oil prevented the migration of leukocytes to venom inoculation site on the skin,
however, it promoted accumulation of hyaline material and glomerulopathies after 3 and
30 days, respectively. In relation to the migration of inflammatory cells, copaiba oil
reduced the amount of inflammatory monocytes in the bone marrow (V:9,01 e
V+C:1,532 x 105 céls/mL) and blood (V:10,673 e V+C:0,9695 x 104 céls/mL) of the
mice inoculated with venom, and also decreased the recruitment of B lymphocytes
(V:2,78 e V+C:1,5425 x 106 céls/mL) and T lymphocytes (V:1,933 e V+C:1,1425 x 105
céls/mL) resulting from venom inoculation. Dapsone was more efficient in reducing
neutrophils in the bone marrow (V:9,01 e V+D:4,635 x 105 céls/mL), blood (V:10,673 e
V+D:1,1887 x 104 céls/mL) and spleen (V:7,0237 e V+D:2,344 x 106 céls/mL), but did
not prevent the deleterious effects of venom inoculation on the skin and kidney. With
these results it is possible to propose the development of a new herbal medicine
containing copaiba oil for topical or oral use that may improve the healing process of
lesions triggered by venom of the brown spider associated with specific serum therapy.
Keywords: Loxosceles venom; Rabbits; Mice; Skin; Kidney; Inflammation.
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APC – Aloficocianina
CaCl2 - Cloreto de Cálcio
CD4 - Cluster of differentiation 4
CD5 - Cluster of differentiation 5
CD8 - Cluster of differentiation 8
CEUA - Comissão de Ética no Uso de Animais
FITC - Isotiocinato de Fluoresceína
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IL-1β - Interleucina 1 beta
IL-6 - Interleucina 6
IVB - Instituto Vital Brazil
KC - Quimioatraente de queratinócitos
KCl - Cloreto de Potássio
LTB4 - Leucotrieno B4
MCP-1 - Proteína quimioatrente de monócitos
NaCl - Cloreto de Sódio
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NaOH - Hidróxido de Sódio
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SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SSC - Side Scatter
TNF-α - Fator de necrose tumoral alfa
UFF - Universidade Federal Fluminense
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

1. INTRODUÇÃO

As aranhas do gênero Loxosceles, conhecidas como aranha marrom, tem
distribuição mundial e são encontradas sobretudo em áreas urbanas. Na América do Sul
existem mais de 30 espécies de aranhas Loxosceles, sendo a L. laeta a espécie de maior
importância. O quadro clínico desencadeado pela picada de diferentes aranhas deste
gênero é conhecido como loxoscelismo. Na América do Sul, o envenenamento por
aranhas do gênero Loxosceles é um problema de saúde pública, com alto número de
casos reportados anualmente, alguns desses fatais. No Chile, os dados mais recentes do
Centro de Informação Toxicológica da Pontifícia Universidade Católica do Chile
(CITUC), mostraram que são registrados cerca de 280 casos por ano (Ríos et al, 2017).
No Brasil, em 2017, foram registrados 221.004 casos de picadas por aranhas, sendo
7.992 identificados como aranhas do gênero Loxosceles (SINAN, 2017).

Os sintomas observados durante o quadro de loxoscelismo estão dividos em
cutâneos, determinado pelo desenvolvimento da lesão dermonecrótica no local da
picada, e sistêmicos que podem incluir febre, fraqueza muscular, náusea, vômito,
hemólise, hematúria, trombocitopenia, coagulação intravascular disseminada e falência
renal aguda, que é a principal causa associada à ocorrência de óbito nos casos de
loxoscelismo (De Souza et al, 2008; Lucato et al, 2011; Malaque et al, 2011).

O envenenamento pela aranha marrom tem um diagnóstico complicado
relacionado a uma variedade de respostas clínicas. Por isso, não existe consenso na
sociedade médica em relação a terapia ideal. Contudo, para conter o rápido avanço da
lesão necrosante observada no local da picada, o tratamento é recomendado que seja
iniciado o quanto antes for possível. À soroterapia específica pode ser incluída, altas
doses de corticoides, dapsona, terapia com oxigênio hiperbárico se a lesão estiver
expandindo e outros cuidados sintomáticos (Malaque et al, 2016).

O tratamento para o loxoscelismo não foi estabelecido e não existem estudos
clínicos que assegurem nenhum protocolo adotado. A dificuldade em se avaliar a
eficácia do tratamento é atribuída as diversas formas de lesão cutânea existentes e ao
diagnóstico tardio. Enquanto, corticóides sistêmicos são frequentemente utilizados no
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Brasil, sozinho ou associado ao soro antiveneno, a dapsona é muito utilizada nos
Estados Unidos, embora não exista um consenso a respeito da eficácia desses
tratamentos (Malaque et al, 2016).

Nos Estados Unidos as lesões são tratadas com antimicrobianos para prevenir
infecções secundárias. Os corticóides são usados precocemente em crianças para
prevenir hemólise e dano renal. Contudo, essas medidas terapêuticas não inativam o
veneno, não previnem o dano primário, nem a necrose cutânea (Manríquez et al, 2009).
No Brasil, a soroterapia tem sido clinicamente utilizada desde 1960 e apresenta
eficiência satisfatória quando utilizada até 36 horas após a picada (Pauli et al, 2006).
Além disso, foi demonstrado experimentalmente que o soro convencional pode ser
substituído por anticorpos contra a esfingomielinase D, a principal toxina do veneno
responsável pelo desenvolvimento da dermonecrose (Tambourgi et al, 2010). No Brasil,
a produção do soro antiloxoscélico é feita no Centro de Produção e Pesquisa de
Imunobiológicos (CPPI) no Estado do Paraná, sendo distribuído para todo o sistema
público de saúde brasileiro. Trata-se de uma produção difícil que exige a criação e
manutenção de muitas aranhas Loxosceles, não sendo possível produzir grandes
quantidades de soro para o abastecimento nacional.

A necessidade para a busca de diferentes compostos que possam contribuir para
a redução da resposta inflamatória e para acelerar o processo de cicatrização é atribuída
a complexidade da fisiologia do reparo tecidual e ao dano estrutural e funcional causado
pela ferida. Estudos em animais demonstram o benefício da administração do soro
antiveneno poucas horas após o envenenamento, inibindo tanto a atividade hemolítica
quanto a dermonecrótica (Ticona et al, 2006). Contudo, não foram conduzidos estudos
clínicos com rigor científico que demonstrem a mesma eficácia em humanos.

A Organização Mundial da Saúde afirma que um terço da população de países
em desenvolvimento não tem acesso aos medicamentos essenciais (Paiva et al, 2002).
Dessa forma, terapias alternativas ou complementares tornam-se de extrema
importância nos cuidados com a saúde, sobretudo para doenças inflamatórias.
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A copaíba tem sido usada como terapia complementar natural por diferentes
populações, sobretudo devido a sua propriedade anti-inflamatória (Gomes et al, 2010).
O óleo de copaíba é o nome popular utilizado para se referir a oleorresina extraída do
tronco das árvores de diferentes espécies do gênero Copaifera (Fabaceae) (Martins-daSilva et al, 2008). Dentre suas principais propriedades medicinais, destaca-se a ação da
copaíba diante de diferentes quadros inflamatórios (Veiga-Junior et al,, 2007; VeigaJunior et al,, 2011). A oleorresina ainda estimula a proliferação celular in vitro
(Nogueira et al, 2012) e contribui para a cicatrização de feridas (Vieira et al, 2013).

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 As aranhas do gênero Loxosceles: biologia e distribuição

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera apenas aranhas dos gêneros
Latrodectus, Phoneutria e Loxosceles, como espécies que podem causar envenenamento
grave no ser humano. As aranhas do gênero Loxosceles, comumente denominadas
“aranha marrom”, são encontradas no Brasil em oito espécies diferentes: Loxosceles
similis, Loxosceles amazonica, Loxosceles puortoi, Loxosceles hirsuta, Loxosceles
adelaida, Loxosceles gaucho e Loxosceles laeta e Loxosceles intermedia (Cardoso et
al., 2003; Marques-Da-Silva e Fischer, 2005). Os acidentes por aranhas apresentam
baixa incidência de notificação dentre os casos de acidentes por animais peçonhentos,
sendo responsável por cerca de 18 % dos casos registrados (SINAN, 2017). Acredita-se
que a ocorrência de acidentes não corresponda a quantidade de notificações, e ainda que
casos notificados não forneçam todas as informações sobre a aranha responsável pelo
acidente. Dentre os acidentes por aranhas no Brasil, notificados ao Ministério da Saúde
no período de 2013 a 2015, cerca de 34 % foram atribuídos as aranhas do gênero
Loxosceles, sendo Loxosceles gaucho, Loxosceles laeta e Loxosceles intermedia as
principais espécies (Cardoso et al., 2003; SINAN, 2017).

As possíveis explicações para a ineficácia na identificação das aranhas,
responsáveis pelos acidentes registrados, estão baseadas no fato da pessoa acidentada
não capturar o animal peçonhento, ou ainda na falta de preparo técnico dos profissionais
de saúde em identificar este animal. Em ambos os casos, o maior acesso a informação
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sobre acidentes por animais peçonhentos, sobretudo por aranhas, poderia contribuir para
a eficiência dos sistemas de notificação. Isto seria de extrema importância na prevenção,
sobretudo, dos locais de maior ocorrência de determinadas aranhas, possibilitando o
melhor atendimento e proteção a vida do acidentado. Enquanto isto não ocorre, os
acidentes por aranhas continuam sendo negligenciados por parte das autoridades
sanitárias e governamentais, mesmo com registro de 198 acidentes em 2015, apenas no
Estado do Rio de Janeiro (SINAN, 2017).

As aranhas do gênero Loxosceles são aranhas pequenas de 1 cm de corpo e até 5
cm de comprimento total, com colorido marrom acinzentado (Figura 1A). Caracterizamse pela presença de seis olhos dispostos aos pares e de cor branca. Tem o corpo dividido
em duas partes: abdome (ou opistossoma) e cefalotórax (ou prossoma), com uma parte
mais escura em forma de violino na superfície dorsal (Figura 1B). O cefalotórax é
baixo, não excedendo em altura ao abdome e um par de quelíceras é soldado na base do
cefalotórax, por onde é lançado o veneno (Figura 1C). Tem hábitos noturnos vivendo
em teias irregulares. Tem costume de habitar fendas de barrancos, sob e juntos as raízes
e cascas de árvores, em folhas caídas e bambuzais. Sua característica criptozóica
(preferência por viver em ambientes fechados) favorece sua presença nas proximidades
e dentro de residências, escondendo-se atrás de móveis, no sótão, em garagens e porões,
em entulho de telha e madeira. Não são aranhas agressivas e picam somente quando
pressionadas (Wen et al., 2009; Chaim et al., 2011).
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Loxosceles intermedia
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Figura 1. Aranha marrom adulta, Loxosceles intermedia, morfologia externa (A); Formato de violino na
superfície dorsal do cefalotórax – seta, e seis olhos dispostos em pares formando um semicírculo – pontas
de seta (B); Veneno saindo das quelíceras na base do cefalotórax (C). Adaptado de (Chaim et al., 2011).

A ocorrência de aranhas do gênero Loxosceles no Brasil é registrada desde 1891
(Keyserling et al, 1891) e a primeira espécie nativa (Loxosceles similis) foi descrita por
Moenkhaus em 1898 (Moenkhaus et al, 1898). Na América Latina, as aranhas do
gênero Loxosceles começaram a ser reconhecidas como de importância médica em
1937, quando foram atribuídos a Loxosceles laeta casos de araneísmo cutâneo
gangrenoso e hemolítico ocorridos no Chile (Macchiavello et al, 1937). No Brasil,
somente em 1954 as aranhas do gênero Loxosceles foram imputadas como agente
causador de acidente cutâneo necrótico (Rosenfeld et al, 1957). Em 1988, implantou-se
o sistema de notificações dos acidentes araneídicos no Brasil. Desde então, observa-se
que a maioria das notificações é proveniente das Regiões Sul e Sudeste, sendo a maioria
dos casos predominantes nos meses quentes do ano (SINAN, 2017).
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Desde a década de 90, os acidentes causados por aranhas do gênero Loxosceles
são considerados as formas mais importantes de araneísmo na América do Sul (White et
al, 1995). Apesar da importância clínica deste acidente, menos de 50 % dos acidentados
registrados procuram atendimento médico em um período de até 12 horas após a picada
(SINAN, 2017). A picada geralmente ocorre no ambiente intradomiciliar, em
circunstâncias onde a aranha é comprimida contra o corpo do indivíduo, tais como ao
vestir-se ou dormir. Em consequência disso, o tronco e a região proximal dos membros
são os segmentos do corpo comumente acometidos (Wen et al., 2009).

É característica das aranhas a presença de glândulas de veneno associado as
quelíceras. Porém, nem todas são responsáveis por acidentes humanos graves, devido a
diversos fatores como: quantidade insuficiente de veneno injetado, quelíceras incapazes
de perfurar a pele ou pelo fato de habitarem locais pouco frequentados pelo homem
(Foelix, 2010). Devido ao tamanho das quelíceras, as aranhas do gênero Loxosceles
podem fazer somente pequenas inoculações intradérmicas do seu veneno, mas
quantidades ínfimas desse veneno são suficientes para o desenvolvimento de edema e
eritema no local da inoculação do veneno, seguido de necrose tecidual. Na dependência
da dose inoculada, o acidente pode restringir-se a lesão local ou então evoluir para o
envenenamento sistêmico, com febre, hemoglobinúria, icterícia e falência renal, que
pode determinar o óbito do paciente (Furlanetto, 1961; Majeski e Durst, 1976; Cacy e
Mold, 1999; Forks, 2000; Da Silva et al., 2004; Wilson et al., 2005; Isbister e Fan,
2011).

2.2 Caracterização do veneno das aranhas Loxosceles

O veneno de aranhas do gênero Loxosceles é líquido, incolor e cristalino,
formado por complexa mistura de proteínas, glicoproteínas e peptídeos de baixo peso
molecular, com predomínio de toxinas com pesos moleculares que variam de 5 a 40
kDa (Chaim et al., 2011; Gremski et al., 2014).

A grande dificuldade em se trabalhar com o veneno de aranhas do gênero
Loxosceles está na mínima quantidade de veneno adquirido em cada processo de
extração (aproximadamente 20 a 200 microgramas de proteínas em poucos microlitros
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de veneno) (Senff-Ribeiro et al., 2008). Para superar esta dificuldade, as extrações
geralmente são feitas em coleções de centenas ou milhares de aranhas e o veneno total
mantido como único estoque, liofilizado ou em solução (Chaim et al., 2011). Outra
técnica que vem sendo bastante utilizada consiste na construção de uma biblioteca de
DNA recombinante da glândula de veneno das aranhas Loxosceles (Chaim et al., 2011).
A clonagem e a síntese de várias toxinas recombinantes (Ribeiro et al., 2007; Appel et
al., 2008) tem auxiliado na elucidação dos mecanismos de ação do veneno destas
aranhas.

Em relação à composição, o veneno loxoscélico é rico em proteases, fosfatase
alcalina, hialuronidases, fosfolipases, metaloproteases dentre outros componentes
(Tambourgi et al., 2000; Barbaro et al., 2005; Da Silveira, Chaim, et al., 2007; Da
Silveira, Wille, et al., 2007; Chaim et al., 2011). A atividade hialuronidásica atribuída
ao veneno é considerada um dos fatores responsáveis pelo espalhamento do veneno,
fazendo com que a lesão dermonecrótica se espalhe pela pele em sentido gravitacional
(Futrell, 1992). A família das fosfolipases D tem sido principalmente relacionada com a
ocorrência de dermonecrose após a picada (Tambourgi et al., 1998; Kalapothakis et al.,
2007; Appel et al., 2008). A esfingomielinase D é a molécula mais estudada do veneno,
e apresenta alta capacidade de hidrolisar a esfingomielina presente nas membranas
celulares (Tambourgi et al., 1998; Da Silva et al., 2004; Tambourgi et al., 2005). O
grande interesse nessa proteína, em detrimento dos demais componentes do veneno, é
devido à sua habilidade em reproduzir efeitos necróticos do Loxoscelismo. Já as
metaloproteases, são enzimas proteolíticas que dependem de um metal para exercer sua
função de endopeptidades de matriz extracelular (Gremski et al., 2014).

Ao longo dos últimos anos, muitas toxinas diferentes tiveram seu mecanismo de
ação descrito. Tais toxinas podem ser relacionadas com a resposta inflamatória inicial,
estimulando a liberação de mediadores endógenos pró-inflamatórios que contribuem
com a migração de células inflamatórias e o consequente desenvolvimento da lesão
(Veiga et al., 2001; Zanetti et al., 2002; Hogan et al., 2004). Toxinas deste veneno
interagem com a membrana celular, degradam componentes da matriz extracelular,
induzem a ativação do sistema complemento e o recrutamento de leucócitos
polimorfonucleares e plaquetas, entre outros eventos que contribuem para o
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estabelecimento da inflamação local (Tambourgi et al., 1998; Da Silva et al., 2004;
Hogan et al., 2004; Nowatzki et al., 2010).

As toxinas dermonecróticas são compostas por complexa família de proteínas
com massa molecular semelhante, sendo sete isoformas identificadas com atividade
fosfolipásica e dermonecrótica (Vuitika et al., 2013). Essas toxinas foram obtidas por
meio de DNA recombinante, empregando bibliotecas de cDNA montadas a partir da
glândula da aranha da espécie Loxosceles intermedia. Em particular, a toxina
dermonecrótica recombinante (LiRecDT1) apresenta estrutura tridimensional e
atividade análoga a toxina dermonecrótica selvagem (Ribeiro et al., 2007). A maior
parte dos efeitos tóxicos causados pelo veneno de aranhas Loxosceles pode ser
reproduzida experimentalmente através das toxinas dermonecróticas (Chaim et al.,
2011).

2.3 Loxoscelismo humano: Aspectos clínicos

Loxoscelismo é a síndrome causada em humanos pela picada das aranhas do
gênero Loxosceles. O veneno dessas aranhas apresenta toxicidade variável, dependendo
da espécie responsável pelo acidente (Barbaro et al., 1996). Dentre as espécies de
importância médica, Loxosceles deserta, Loxosceles rufescens e Loxosceles arizonica
são responsáveis por lesões relativamente suaves (Sams et al., 2001). Em geral, as
espécies encontradas na América do Sul apresentam alta incidência de eventos
sistêmicos em humanos (Schenone et al., 1989; Ribeiro et al., 1990; Sezerino et al.,
1998; Malaque et al., 2002). O veneno da espécie Loxosceles intermedia está
relacionado à ocorrência de eventos sistêmicos e cutâneos, e o veneno da espécie
Loxosceles laeta relacionado a ocorrência de loxoscelismo cutâneo mais severo
(Barbaro et al., 1996; Correa et al., 2016).

As manifestações clínicas do envenenamento loxoscélico caracterizam-se por
inflamação e dermonecrose no local da picada (Hogan et al., 2004), embora em alguns
casos sejam observadas hemólises sistêmicas e falência renal aguda (Abdulkader et al.,
2008). O mecanismo de ação desse veneno não está completamente elucidado, trata-se
de um processo multifatorial, que envolve a ação direta do veneno sobre os tecidos e a
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resposta do organismo à agressão causada pelo mesmo. Acredita-se que a lesão
dermonecrótica observada seja decorrente de processo complexo inicialmente
caracterizado pelo efeito direto do veneno sobre componentes da membrana celular, da
membrana basal e matriz extracelular (Gremski et al., 2014). A interação inicial entre o
veneno e os tecidos ativaria mecanismos endógenos tais como: ativação do sistema
complemento, migração e liberação de enzimas proteolíticas pelos polimorfonucleados,
agregação plaquetária, liberação de diversas citocinas e quimiocinas, participação de
enzimas hidrolíticas que contribuiriam para o aumento da lesão, por meio de danos na
microvascularização, perturbação do fluxo sanguíneo, indução de edema e ação
isquêmica (Futrell, 1992; Tambourgi et al., 1998; Tambourgi et al., 2005). Isso levaria a
degeneração celular e dano tecidual local. Por outro lado, a lesão renal aguda seria
resultado, entre outros fatores, da ação nefrotóxica e hemolítica do veneno (Wright et
al., 1997). Essas ações das toxinas do veneno e suas manifestações clínicas estão
representadas na Figura 2.

Figura 2. Toxinas presentes no veneno das aranhas Loxosceles e as principais manifestações clínicas
associadas a suas ações no organismo (Santos et al., 2009).
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O diagnóstico é fundamentalmente clínico-epidemiológico, contudo é realizado,
na maioria dos casos, quando o quadro clínico está instalado. Além disso, poucos
pacientes capturam o agente causador do acidente (Wen et al., 2009). Como a picada é
pouco dolorosa e a lesão dermonecrótica é de progressão lenta, o tempo médio
decorrido entre o acidente e o primeiro atendimento médico varia de 12 a 48 horas e o
desconhecimento por parte dos profissionais da saúde das alterações induzidas pelo
veneno tem contribuído para maior retardo no diagnóstico (Sezerino et al., 1998; Hogan
et al., 2004; SINAN, 2017).

No loxoscelismo, nas primeiras 6 horas surgem edema e eritema no local da
picada, que pode ser inicialmente interpretado como reação alérgica ou abscesso em
formação. Posteriormente, após cerca de 24 a 36 horas do acidente, a lesão evolui com
áreas equimóticas mescladas com palidez, cercada por eritema. Após cerca de 5 a 7
dias, a lesão vai se delimitando até formar uma crosta necrótica seca, sendo incomum a
presença de infecção secundária. Após 2 a 3 semanas, a crosta necrótica se desprende
deixando uma úlcera. Além do quadro cutâneo, manifestações gerais inespecíficas como
febre, mal estar, fraqueza, náuseas e vômitos podem estar presentes na fase aguda (Wen
et al., 2009). A evolução do quadro clínico pode levar ao desenvolvimento da forma
mais grave do loxoscelismo, caracterizado pela hemólise intravascular associada a
anemia aguda, icterícia e hemoglobinúria em graus variáveis. Essas manifestações são
observadas mais frequentemente nos dois primeiros dias do acidente, mas podem
ocorrer mais tardiamente (Wilson et al., 2005). O óbito é raramente observado, mas
pode ocorrer nos casos em que o paciente evolui com lesão renal aguda (Cacy e Mold,
1999).

2.4 Loxoscelismo experimental

Os efeitos do veneno das diferentes espécies de aranhas do gênero Loxosceles
tem sido estudado em diferentes modelos experimentais. O coelho é um modelo animal
adequado para reprodução dos sinais de envenenamento por aranhas do gênero
Loxosceles como ocorre em humanos e também para os ensaios de neutralização do
veneno com os soros antiaracnídico e antiloxoscélico. Em experimentos com
neutralização in vivo, realizados com injeções independentes de veneno de Loxosceles
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rufipes e soro na orelha de coelhos, foi observada completa inibição da dermonecrose
quando o antiveneno foi administrado intravenosamente até 4 horas após a inoculação
do veneno. Ainda, foi observada inibição parcial até 8 horas depois, e redução da lesão
dermonecrótica à metade do tamanho inicial quando o antiveneno foi administrado até
16-24 horas (Furlanetto, 1961). A redução parcial da necrose foi observada em coelhos
administrados com soro específico até 48 horas após o envenenamento, e pode ser
atribuída a neutralização dos efeitos do veneno responsáveis pelo desenvolvimento da
necrose, porém sem inibição da mobilização inflamatória iniciada (Pauli et al., 2009).
Dessa forma, o uso do soro específico contribuiu para a recuperação do organismo
submetido ao envenenamento, bem como reduziu o tamanho e, consequentemente,
houve melhora na cicatrização da lesão gerada, sendo essencial sua administração,
mesmo que tardia.

A análise histopatológica da pele de coelhos, 24 horas após a administração do
veneno de Loxosceles gaucho, demonstra a presença maciça de leucócitos e plaquetas,
hemorragia e formação de trombos no local de inoculação do veneno (Tavares et al.,
2004). Sob tempos de exposição prolongados, ocorre necrose das miofibrilas e
infiltração de leucócitos no músculo esquelético, destruição da integridade da epiderme
e necrose das fibras de colágeno próximas a epiderme, sendo estes os últimos eventos
observados durante o desenvolvimento da lesão dermonecrótica nesta espécie animal
(Gremski et al., 2014). A inoculação de veneno de Loxosceles reclusa induz a formação
de vacúolos subendoteliais e a deposição de fibrina e trombos intravascular (Smith e
Micks, 1970; Elston et al., 2000; Veiga et al., 2001; Zanetti et al., 2002).

Uma vez que o veneno das aranhas do gênero Loxosceles possui a enzima
esfingomielinase D (Tambourgi et al., 1998), que é capaz de clivar a esfingomielina em
colina e ceramida-1-fosfato, a compreensão da importância destes substratos para o
processo inflamatório decorrente do envenenamento é essencial. As ceramidas são
potentes reguladores de vários processos biológicos, atuando na migração de
neutrófilos, adesão celular, fagocitose, liberação de mediadores inflamatórios e geração
de espécies reativas de oxigênio durante o processo inflamatório (Ballou et al., 1996).
Isso sugere que a ação do veneno sobre a esfingomielina estimula o desenvolvimento da
resposta inflamatória e a migração de leucócitos, mantendo o veneno mais tempo no
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local da picada. O recrutamento de leucócitos é evento crucial para o início da resposta
imunológica contra as toxinas do veneno, sendo os neutrófilos as principais células
inflamatórias relacionadas ao desenvolvimento da lesão dermonecrótica (Ospedal et al.,
2002; Barbaro et al., 2010).

Coleman e colaboradores (1980) sugerem que a estrutura e o conteúdo de
esfingomielina na membrana celular varia entre as diferentes espécies animais, tendo
sido observadas diferenças funcionais em suas hemácias, correlacionadas com o
conteúdo de esfingomielina presente na membrana. Foi observado ainda, que a
esfingomielina presente em diversos tecidos de ratos e camundongos apresenta longa
cadeia de ácido graxo que não está presente na esfingomielina encontrada em humanos
(Bettger et al., 1998).

O veneno de Loxosceles intermedia desorganiza a membrana basal do tecido
conjuntivo e atua como potente agonista de células endoteliais, com espessamento
endotelial e vasodilatação. Este veneno promove ainda massivo acúmulo de leucócitos
polimorfonucleados ao redor dos vasos sanguíneos, o que ocorre dependendo do tempo
e do local da picada (Smith e Micks, 1970; Elston et al., 2000; Veiga et al., 2001;
Zanetti et al., 2002). A exposição de células endoteliais, isoladas da aorta de coelhos, às
toxinas do veneno demonstrou alterações morfológicas tais como retração celular,
aumento da projeção de pseudópode filamentoso e perda da adesão a matriz extracelular
(Paludo et al., 2006). Estes efeitos citotóxicos podem estar relacionados a ativação de
plaquetas e a migração de leucócitos, bem como a coagulação intravascular disseminada
e ao aumento da permeabilidade vascular (Paludo et al., 2006; Senff-Ribeiro et al.,
2008). Os mecanismos envolvidos na atividade direta do veneno sobre as células
endoteliais ainda não estão completamente elucidados, sabe-se apenas que as toxinas do
veneno se ligam a superfície das células endoteliais e são internalizadas (Nowatzki et
al., 2010).

Alterações celulares ocorrem desde a medula óssea ao sangue periférico após a
exposição ao veneno de Loxosceles intermedia. Amostras de medula óssea e sangue
periférico de coelhos, colhidos antes do envenenamento, e em períodos que variaram de
4 horas a 30 dias após inoculação do veneno demonstram que os eritroblastos
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apresentam decréscimo. Ainda, é possível observar depleção medular de megacariócitos
e trombocitopenia no sangue periférico, a qual está diretamente relacionada a achados
histopatológicos, obtidos a partir de biópsias da pele dos coelhos. Outro achado
experimental, em coelhos submetidos ao envenenamento loxoscélico, consiste no
aumento do número de células mielóides na medula óssea, o que correlaciona-se
significativamente com o aumento no número de heterofilos no sangue periférico (Da
Silva et al., 2003). A contagem de células no sangue periférico através do hemograma, a
função plaquetária, a coagulação sanguínea e parâmetros bioquímicos dependentes do
tempo de exposição também foram estabelecidos em coelhos nos tempos 3, 24, 48, 72 e
120 horas após o envenenamento por Loxosceles. Observou-se trombocitopenia e
leucopenia inicial, seguida de, aumento dos leucócitos, agregação plaquetária,
fibrinogênio elevado e significativa diminuição do fator VII da coagulação (Tavares et
al., 2004).

Dentre os eventos clínicos relacionados ao envenenamento por aranhas do
gênero Loxosceles a ocorrência de coagulação intravascular, causando oclusão de
vênulas e arteríolas em humanos e coelhos, adicionado a ocorrência de hipóxia tecidual
(Zanetti et al., 2002) constitui evento clínico preocupante. A coagulação intravascular
também ocorre no pulmão, fígado e rins quando o veneno atinge a circulação sistêmica
(Futrell, 1992), podendo evoluir para o óbito resultante de lesão renal aguda.

O veneno de Loxosceles gaucho estimula a expressão de E-selectina e a
liberação de grande quantidade de CXCL-8, sendo essas moléculas responsáveis pela
amplificação da resposta inflamatória local e sistêmica do veneno (Hogan et al., 2004).
A CXCL-8 é uma quimiocina produzida e secretada por diferentes células que
participam do processo inflamatório (monócitos, linfócitos, células do endotélio ou
epitélio, fibroblastos) em resposta a diferentes estímulos a fim de atuar como
quimiotático e ativador de neutrófilos (Monton et al., 1998). As E-selectinas são
glicoproteínas que se expressam nas células endoteliais após terem sido ativadas por
citocinas inflamatórias, participam do processo de adesão de subtipos de leucócitos ao
endotélio durante os eventos de migração marcados pela diapedese de neutrófilos para o
local da ocorrência de dano tecidual (Ceolotto et al., 2014).

29

Embora muitos sintomas do envenenamento causado por aranhas Loxosceles
estejam bem caracterizados, em relação a formação da lesão dermonecrótica, várias
perguntas visando o entendimento dos mecanismos intracelulares envolvidos na reação
imunológica aguda após a picada ainda permanecem sem resposta. O envolvimento de
mediadores pró-inflamatórios clássicos como interleucina 1 beta (IL-1β), fator de
necrose tumoral alfa (TNF-α), leucotrieno B4 (LTB4) e tromboxano B2 (TXB2), não foi
observado durante a resposta inflamatória ao veneno de Loxosceles gaucho após
inoculação na pata de camundongos, tendo sido observada a liberação local de outros
mediadores inflamatórios solúveis, tais como interleucina 6 (IL-6), proteína
quimiotática de monócitos (CCL-2) e queratinócitos (CXCL-8), sendo estes mediadores
responsáveis por desencadear a resposta inflamatória induzida por este veneno (Barbaro
et al., 2010).

2.5 Lesão renal

A lesão renal aguda induzida por agentes nefrotóxicos, tais como veneno de
aranhas, trata-se de um quadro clinico-patológico caracterizado morfologicamente pela
destruição de células epiteliais tubulares e clinicamente pela supressão aguda da função
renal (Luciano et al, 2004; Kusma et al, 2008). A lesão renal no loxoscelismo pode ser
atribuída a nefropatia pigmentar devido a hemoglobina, secundária a hemólise (Nag et
al, 2014). O efeito patológico do veneno sobre o rim pode refletir distúrbios
hematológicos, tais como hemólise intravascular e coagulação intravascular
disseminada (Tambourgi et al, 1998). Além disso, o próprio veneno atua diretamente no
rim desencadeando mecanismos celulares e moleculares da nefrotoxicidade decorrente
da picada por aranhas Loxosceles (Luciano et al, 2004).

Dentre várias possíveis vias de sinalização molecular, a via de Notch é marcante
no desenvolvimento renal, uma vez que sua alta expressão está relacionada com
agregações pré-tubulares durante o desenvolvimento dos túbulos contorcidos e coletores
(McCright, 2003). A sinalização celular por esta via é conservada após o período
embrionário e exerce um papel crucial no controle da proliferação e sobrevida celular.
Esta via é composta pelo receptor de Notch transmembrana e seus ligantes Delta e
Jagged (Figura 3). Jagged-1, um dos principais ligantes desta via, é ativado em modelos
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de lesão renal aguda (Bielesz et al., 2010) e de doenças crônicas que resultam em
fibrose (Morrissey et al., 2002). Jagged-1 pode ser regulado por diversos mecanismos e
proteínas. Entretanto, dados recentes apontam para uma proteína regulatória que
também tem participação na homeostase renal, a galectina-3 (Fermino et al., 2016). A
Galectina-3 é uma proteína que se liga a β-galactosídeos presentes nas membranas
celulares e na matriz extracelular, sendo assim, fundamental para adesão célula-célula e
célula-matriz, fatores extremamente críticos para a embriogênese, inflamação e
metástases (Liu et al., 2012). Galectina-3 é produzida principalmente por células
epiteliais e macrófagos (Nio-Kobayashi et al., 2009).

Figura 3. Representação da sinalização intercelular e intracelular da via de Notch (Boareto et al., 2015).

Múltiplas causas para a lesão renal aguda são relacionadas durante o
loxoscelismo viscerocutâneo. A rabdomiólise como resultado da intensa destruição do
tecido foi descrita em pacientes após o envenenamento, sendo observada mioglobinúria,
hemoglobinúria e bilirrubinúria, as quais podem contribuir para o desenvolvimento da
falência renal aguda (França et al, 2002; Albuquerque et al, 2017). Malaque e
colaboradores (2011) descreveram 81 pacientes diagnosticados com loxoscelismo
cutâneo e cutâneo-hemolítico. A lesão renal aguda foi descrita em dois pacientes com
intensa hemólise, sem correlação positiva entre os níveis de creatinina e bilirrubina
indireta. Já Albuquerque e colaboradores (2017) relataram aumento nos níveis de
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bilirrubina indireta, indicativo de hemólise em dois de seis pacientes com lesão renal
aguda decorrente do loxoscelismo.

A hemólise intravascular aguda é um quadro clínico típico do loxoscelismo
(McDade et al, 2010), que pode estar relacionada a etiologia da lesão renal devido aos
danos tubulares (Bronstein et al, 2011). Os danos renais no loxoscelismo é atribuída a
nefropatia pigmentar pelo acúmulo de hemoglobina decorrente da hemólise (Nag et al,
2014).

Lucato Jr e colaboradores (2011) observaram que o veneno da aranha Loxosceles
gaucho causa lesão renal aguda em ratos devido ao comprometimento do fluxo renal e
rabdomiólise sistêmica. Estes autores demonstraram ainda que o dano renal é
independente do desenvolvimento da dermonecrose ou das alterações na pressão
sanguínea.

Metaloproteases presentes no veneno foram relacionadas a nefropatias, tais
como proteinúria, perda de seletividade da membrana e aumento da fibrose glomerular
(Luciano et al, 2004; Nee et al, 2004; Zhao et al, 2013). O uso de tetraciclina 24 horas
após a injeção do veneno de Loxosceles inibe a patologia renal no loxoscelismo
sistêmico, prevenindo o aumento de proteína e creatinina urinária (Schrier et al, 2004;
Okamoto et al, 2017).

A análise histológica de vários órgãos de camundongos inoculados com
diferentes doses do veneno de L. intermedia, demonstrou alterações patológicas apenas
nos rins. Em vários nefrons foi observada necrose tubular aguda, acompanhada pela
deposição de material hialino dentro dos túbulos proximais e distais (Tambourgi et al,
1998b; Okamoto et al, 2017). Outro estudo mostrou várias alterações nas biópsias renais
de camundongos tratados com veneno de L. intermedia, como hialinização do espaço de
Bowman, colapso glomerular, citotoxicidade de células epiteliais tubulares, deposição
de material hialino no lúmen dos túbulos e alterações da membrana basal (Luciano et al,
2004).
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Estudos in vitro utilizando células de rim canino (Ribeiro et al, 2007) e células
de rim humano (Okamoto et al, 2017) demonstraram o efeito citotóxico do veneno de
L.intermedia, causando 30 a 40% de morte celular após 72 horas. Okamoto e
colaboradores demonstraram ainda que a toxina esfingomielinase-D isolada do veneno,
quando em cultura de células renais humanas, causaram 100% de morte celular após 48
horas (Okamoto et al, 2017).

2.6 Tratamento do loxoscelismo

A terapêutica do loxoscelismo ainda é assunto controverso. Divergências quanto
a eficácia dos soros antiaracnídico ou antiloxoscélico na neutralização dos efeitos locais
fazem com que haja diferentes propostas terapêuticas (Pauli et al., 2006; Pauli et al.,
2009). Além do antiveneno, corticosteróides têm sido rotineiramente empregados no
tratamento e a crosta necrótica removida cirurgicamente após sua delimitação (Delasotta
et al., 2014). Sabe-se que os primeiros danos teciduais ocorrem dentro de poucas horas
após o envenenamento (Pauli et al., 2009). Isto pode ser uma das causas que explicam a
reduzida eficácia do tratamento, inclusive da soroterapia, uma vez que a maioria dos
pacientes procura atendimento médico após 12 horas do acidente (SINAN, 2017).

Devido às dificuldades na reversão dos efeitos desencadeados pelo veneno
loxoscélico, vários protocolos de tratamento têm sido propostos e testados. O mais
utilizado para picada por aranha marrom, apesar de não padronizado, é composto por
dapsona

(NOTA

1),

corticosteroide,

antibióticos

e

soro

antiaracnídico

ou

antiloxoscélico. A dapsona, utilizada para o tratamento da hanseníase (e várias formas
de dermatite) é usada para limitar a migração e infiltração neutrofílica no local da
picada e por apresentar efeitos antimicrobianos (Swanson e Vetter, 2005).
Corticosteróide é usado devido aos seus efeitos antiinflamatórios (Da Silva et al., 2004).
Antibióticos são usados para prevenir infecções secundárias, ou como agentes quelantes
para inibir as proteínas do veneno (Paixao-Cavalcante et al., 2007). E o soro
antiaracnídico ou antiloxoscélico são os únicos tratamentos específicos para neutralizar
a atividade do veneno (Pauli et al., 2006; Pauli et al., 2009).

NOTA 1: A dapsona será descrita com mais detalhes no tópico 2.8 desta Introdução.
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No Brasil é produzido o soro antiloxoscélico, que utiliza como antígeno apenas o
veneno de aranhas do gênero Loxosceles e o antiaracnídico, que contém no pool de
imunização o veneno de aranhas do gênero Phoneutria, veneno de “escorpiões
amarelos” (Tityus serrulatus) e também veneno de Loxosceles. Não existe consenso a
respeito da eficácia do antiveneno na reversão dos efeitos locais, nem do intervalo ideal
entre a picada e sua administração que resulte em boa reversão da lesão, porém na
forma cutâneo-hemolítica, a soroterapia está indicada a qualquer momento em que for
diagnosticada a hemólise (Guilherme et al., 2001).

A suposta baixa eficácia do tratamento é diretamente associada com o fato do
mecanismo de ação do veneno de Loxosceles ainda não está completamente conhecido
(Barbaro et al, 2010). Muitos estudos têm indicado que a esfingomielinase D presente
no veneno é o principal componente responsável pelos efeitos locais e sistêmicos
observados no loxoscelismo (Tambourgi et al., 2000, Tambourgi et al., 2002). A
ligação da esfingomielinase D a superfície celular induz a ativação de metaloproteases
endógenas e a expressão de metaloproteases de matriz em pele de coelhos (Tambourgi,
et al., 2005).

2.7 Cicatrização de feridas na pele

A cicatrização de feridas é um evento complexo que envolve diferentes tipos
celulares, como queratinócitos, fibroblastos, células endoteliais de vasos sanguíneos,
células inflamatórias recrutadas e a matriz extracelular associada a lesão. Em indivíduos
saudáveis, esse processo é altamente eficiente (Campos et al, 2007). Contudo, quando a
resposta de reparo normal apresenta falhas, podem ocorrer defeitos ulcerativos na pele
(ferida crônica) ou desenvolvimento excessivo do tecido de reparo (cicatriz hipertrófica
ou queloide). O infiltrado inflamatório presente em feridas crônicas possui células
fenotipicamente diferentes daquelas observadas em feridas agudas, que pode ocasionar
dificuldades na resolução e fechamento das feridas (Herrick et al, 1992).

A cicatrização de feridas na pele é um processo fisiológico que depende de
mecanismos celulares e moleculares e pode ser dividida em 3 fases sobrepostas e
independentes: fase inflamatória, fase proliferativa e fase de remodelamento (Ximenes
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et al, 2013). Os neutrófilos são as principais células presentes na ferida, com maior
migração para o local nas primeiras 24 horas após a lesão. Estas células são atraídas por
citocinas quimiotáticas e aderem a parede do endotélio mediante ligação com selectinas
de membrana. Durante a fase inflamatória, os neutrófilos são gradativamente
substituídos por macrófagos, que migram para a ferida após 48 a 96 horas após o início
da lesão (Broughton et al, 2006). Os macrófagos tem papel fundamental no término do
desbridamento do tecido iniciado pelos neutrófilos e sua maior contribuição é a secreção
de citocinas e fatores de crescimento, além de contribuírem na angiogênese e síntese de
moléculas da matriz extracelular, fundamentais para a transição à fase proliferativa
(Broughton et al, 2006). O colágeno é a proteína mais abundante do tecido conectivo em
fase de cicatrização e sua degradação inicia-se precocemente durante o processo
inflamatório. A característica mais importante da fase de remodelamento do tecido é a
deposição de colágeno de maneira organizada, sendo assim, a mais importante
clinicamente (Robson et al, 2001).

A partir dessas fases do processo de cicatrização, a indústria e a pesquisa
acadêmica exploram novas estratégias terapêuticas para acelerar o fechamento de
feridas, que inclui o uso de plantas e outros produtos naturais (Toporcer et al, 2009).
Feridas não cicatrizadas tem um grande impacto na saúde pública e no uso de recursos
públicos para a saúde, porque podem causar deficiências físicas e fisiológicas, ou até
mesmo levar a óbito (Bayat et al, 2013). Embora existam diversas opções de tratamento
para feridas de pele, muitas delas tem alto custo para o paciente, sobretudo quando
necessitam de um longo período de tratamento (Ferreira et al, 2003).

2.8 Dapsona

A Dapsona (4,4-diaminodifenil sulfona) é uma amina aromática que tem um
grupo sulfonil ligado a dois átomos de carbono de anéis aromáticos e pertence à classe
das sulfonas (Figura 4). Sua ação antibiótica é atribuída a sua semelhança estrutural com
as sulfas, apresentando atividade bacteriostática e bactericida contra o Mycobacterium
leprae, via inibição da via do ácido fólico, sendo utilizada para o tratamento da
hanseníase.

35

Figura 4. Estrutura molecular da dapsona - 4,4-diaminodifenil sulfona (NCBI Bookshelf).

A dapsona é usada há muito tempo no tratamento de dermatoses com acúmulo
de neutrófilos na epiderme, como a psoríase (Barker et al, 1992). Sua ação está baseada
na inibição da quimiotaxia e na supressão da aderência de neutrófilos a membrana basal
da epiderme (Booth et al, 1992). O efeito de inibição da dapsona sobre a adesão de
neutrófilos mediada por Mac-1 ocorre de maneira dose-dependente (Booth et al, 1992;
Modschiedler et al, 2000). O mecanismo de ação da dapsona está baseado também na
liberação de leucotrienos e prostaglandinas, que atuam diretamente na regressão dos
sintomas cutâneos (Fry et al, 2002; Tristani-Firouzi et al, 2004; Jacques et al, 2009).

Após a administração por via oral, a dapsona é absorvida, atinge a circulação
enterohepática, é metabolizada pelo fígado e ativada por leucócitos polimorfonucleares
outras células mononucleares (Tingle et al, 1997). Essa via metabólica ocorre em
dermatoses inflamatórias com pele lesionada, sendo mediada por leucócitos
polimorfonucleados ativados (Uetrecht et al, 1988). A dapsona é distribuída a todos os
órgãos e retida na pele, músculo, rins e fígado em pequenas concentrações por até três
semanas após a interrupção do tratamento. Aproximadamente 20% é excretado de
maneira inalterada por via urinária e 80% eliminado como metabólitos conjugados
solúveis em água (Zuidema et al, 1986).

A dapsona está inicialmente indicada para o tratamento de doenças infecciosas,
tais como hanseníase e malária. Mas também tem sido usada com sucesso para outras
doenças inflamatórias não infecciosas (Uetrecht et al, 1989; Wolf et al, 2000). O uso da
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dapsona para o tratamento do loxoscelismo foi reportado pela primeira vez na década de
80, sendo questionado em relação aos efeitos indesejados decorrentes de reações de
hipersensibilidade (Wille et al, 1988). Um ensaio clínico randomizado com 17 pacientes
atendidos até 96 horas após a picada demontrou que a dapsona apresenta eficácia
semelhante ao soro anti-Loxosceles, comparando-se o tempo de cura da ferida cutânea
(Maguiña Vargas et al, 1997).

O principal efeito indesejado decorrente do uso da dapsona consiste na reação de
hipersensibilidade severa com febre, rash cutâneo e linfoadenopatia. Esta reação ocorre
em cerca de 5% dos pacientes após 2 a 6 semanas do início do tratamento (Caproni et al,
2009; Jacques et al, 2009). Em relação aos efeitos dermatológicos indesejados, os mais
descritos

incluem

dermatite

esfoliativa,

urticária

e

eritema,

e

raramente

fotossensibilidade (Kar, 2008). Poucos estudos randomizados foram realizados em
humanos com diferentes doses terapêuticas a fim de avaliar efetividade e toxicidade
decorrente do uso da dapsona (Wozel et al, 2014). Sendo assim, mais estudos precisam
ser realizados a fim de avaliar os efeitos tóxicos da dapsona e seus metabólitos no
organismo.

2.9 Óleo de copaíba

A fitoterapia e o uso popular de plantas medicinais estão em constante expansão.
A eficiência de alguns agentes fitoterápicos, usados na medicina tradicional, vem sendo
avaliada e confirmada por meio de pesquisas desenvolvidas em todo o mundo (Strauch
et al., 2013; Campos et al., 2016). A eficácia de diversas plantas no tratamento de
feridas está fundamentada em sua atividade cicatrizante e preventiva da formação de
escaras. Dentre as plantas mais utilizadas na medicina popular brasileira para o
tratamento das feridas está o óleo extraído de árvores do gênero Copaifera, da família
Leguminosae-Caesalpinioideae e conhecido como óleo de copaíba (Vieira, 1992;
Cascon, 2000). Este óleo se destaca por supostas propriedades terapêuticas não só na
Amazônia, mas também no nordeste brasileiro, sendo inclusive exportado para outros
países em virtude de sua ampla indicação para enfermidades como cistites, bronquites,
diarréia crônica, reumatismo e psoríase, além de efeitos antitetânico e cicatrizante
(Gelmini et al., 2013; Campos et al., 2016; Otaguiri et al., 2016; Motta et al., 2017). O
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óleo de copaíba é usado popularmente, em especial na Amazônia, como
antiinflamatório, cicatrizante e antiinfeccioso pelas vias oral, tópica ou vaginal
(Fernandes et al., 1992).

Existem mais de 60 espécies de árvores do gênero Copaifera (copaibeiras)
catalogadas, são árvores nativas de regiões tropicais da América Latina e África
ocidental (Herrero-Jáuregui et al, 2011). No Brasil, a copaíba é encontrada nas regiões
norte, nordeste e centro-oeste, especialmente nos Estados do Amazonas e Pará (Paiva et
al, 2002). Desde o século XVI, a oleorresina de Copaifera langsdorffii tem sido usada
por índios brasileiros para tratamento de doenças (Veiga Junior et al, 2002). De acordo
com o conhecimento popular, esta oleorresina pode ser usada como antiinflamatório,
agente antimicrobiano e como cicatrizante de feridas na pele (Paiva et al, 2002; Cascon
et al, 2000).

Em relação as propriedades farmacológicas da copaíba, muitas já foram
cientificamente comprovadas como sua atividade antiinflamtoria (Carvalho et al, 2005),
antinocioceptiva (Gomes et al, 2007), antioxidante (Paiva et al, 2004), em doenças
gastrointestinais (Paiva et al, 2004; Lemos et al, 2015; Motta et al, 2017) e como
analgésico (Paiva et al, 2002; Veiga-Júnior et al, 2005). O potencial como cicatrizante
de feridas da oleorresina da Copaifera foi demonstrado através de diferentes modelos
experimentais que apresentaram em comum o aumento da síntese de colágeno (Vieira et
al, 2008; Estevão et al, 2013; Masson-Meyers et al, 2013a; Masson-Meyers et al, 2013b;
Lucas et al, 2017), contudo mais estudos são necessários a fim de elucidar o mecanismo
cicatrizante deste óleo.

Os efeitos terapêuticos do óleo de copaíba são atribuídos a presença de
diterpenos, como o ácido copálico e sesquiterpenos, como o β-cariofileno e o α-copaeno
(Mendonça et al, 2009; Pieri et al, 2010). Paiva e colaboradores, demonstraram que o
óleo de copaíba é um potente agente antiinflamatório em quadros de colite induzida pela
aplicação de ácido acético em ratos. Este efeito antiinflamatório foi atribuído ao fato do
diterpeno ácido kaurenóico, presente no óleo de copaíba, inibir a atividade de
transcrição do Fator Nuclear – Kb (FN-kB), uma importante molécula envolvida no
processo de ativação celular na resposta imune inata (Paiva et al, 2002b). A
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concentração de diterpenos e sesquiterpenos que são a base dos componentes da
oleorresina de copaíba, pode variar de acordo com a espécie da árvore, as propriedades
do solo, as condições climáticas e o período do ano quando a extração foi realizada
(Herrero-Jáuregui et al, 2011).

O efeito cicatrizante do óleo de copaíba é uma das atividades mais mencionadas
em estudos etnofarmacológicos. Contudo, existem estudos com resultados discrepantes
demonstrando o efeito prejudicial do uso da oleorresina de C. reticulata e C.
langsdorffii no processo de reparo de feridas (Brito et al, 1999; Vieira et al, 2008). O
uso da oleorresina de C. langsdorffii não apresentou efeito sobre a cicatrização de
feridas na mucosa intestinal (Comelli-Junior et al, 2010). Westphal e colaboradores
demontraram um aumento da inflamação tecidual em ratos após injeção intrapleural de
oleorresina de C. multijuga (Westphal et al, 2007). Essa diversidade de efeitos pode ser
atribuída a diferentes espécies das quais a oelorresina foi obtida, o que fornece
diferentes composições químicas que levam a diferentes resultados farmacológicos.

As contradições em relação aos resultados descritos na literatura são atribuídas a
variação da composição química da oleorresina, mesmo quando obtida da mesma
espécie em diferentes regiões (Herrero-Jauregui et al, 2011; Barbosa et al, 2013). A
variação dos constituintes químicos do óleo de copaíba pode ser atribuída a
sazonalidade, solo e região. Contudo, diferentes espécies do gênero Copaifera
apresentam sempre um constituinte principal. As espécies C. langsdorffi e C. martii
apresentam como principal constituinte o β-cariofileno, já C. paupera e C. piresii tem o
α-copaeno como principal terpenoide (Zoghbi et al, 2009). Os terpenóides presentes na
oleorresina de C. paupera apresenta atividade antimicrobiana contra Candida albicans e
algumas bactérias Gram-positivo e Gram-negativas (Tincusi et al, 2002). Além de suas
propriedades medicinais, alguns trabalhos demonstraram que o uso do óleo de copaíba é
seguro, não apresenta alta toxicidade e nem atividade teratogênica (Sachetti et al, 2009;
Sachetti et al, 2011).

Não há evidências sobre o uso potencial de plantas curativas como ferramentas
terapêuticas para manifestações locais induzidas pelo veneno de Loxosceles. Neste
contexto, a evidência científica dos efeitos desse óleo nas lesões cutâneas pelo
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loxoscelismo, permitem o desenvolvimento de um produto com ampla aplicabilidade e
benefícios para feridos por aranhas marrons, podendo servir como adjuvante ao
tratamento com soro antiloxoscelico.

3. JUSTIFICATIVA

Acidentes causados por aranhas do gênero Loxosceles representam um
importante problema de saúde pública no Brasil. O veneno dessas aranhas promove
dermonecrose no local da picada e, eventualmente, hemólise intravascular. Divergências
sobre a eficácia do soro antiveneno na neutralização dos efeitos locais resulta em
diferentes abordagens terapêuticas, não sendo observada melhora da lesão local com a
administração do soro após 36 horas. Neste contexto, a busca por coadjuvantes
terapêuticos, como plantas medicinais assume grande importância farmacológica. O
óleo extraído de árvores do gênero Copaifera, conhecido como óleo de copaíba se
destaca por supostas propriedades terapêuticas e sua ampla indicação como agente
cicatrizante. O óleo de copaíba é usado popularmente, em especial na Amazônia, como
antiinflamatório, cicatrizante e antiinfeccioso pelas vias oral ou tópica. Há poucos
artigos conduzidos com rigor científico acerca do uso potencial de plantas cicatrizantes
como ferramentas terapêuticas para as manifestações locais e sistêmicas induzidas pelo
veneno de Loxosceles. Em relação as ações locais do veneno, o modelo experimental
que representa melhor os sintomas clínicos associados ao loxoscelismo humano é o
coelho. Em camundongos não foi observada lesão no local de inoculação, contudo
observou-se o desenvolvimento de processo inflamatório, desde o infiltrado na pele até
o recrutamento na medula óssea, sendo possível afirmar que o veneno induz resposta
celular supostamente inata nos animais C57BL/6 e adaptativa e/ou humoral nos animais
BALB/c. Sendo assim, este trabalho tem como proposta comprovar cientificamente o
efeito do óleo de copaíba nas lesões locais e na resposta inflamatória, permitindo o
estabelecimento de um medicamento fitoterápico de grande aplicabilidade e benefício
para os acidentados por aranhas marrons no país, servindo como coadjuvante ao
tratamento com o soro antiloxoscélico, que é o único tratamento padronizado pelo
Ministério da Saúde.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivos gerais

Estudar o efeito do óleo de copaíba na cicatrização da lesão dermonecrótica e no
desenvolvimento do processo inflamatório na pele e no rim após inoculação do veneno
de Loxosceles intermedia (aranha marrom) em coelhos e camundongos.

4.2 Objetivos específicos
➔ Loxoscelismo cutâneo em coelhos e tratamento com óleo de copaíba:
• Definir a Dose Mínima Necrosante (DMN) após a inoculação do veneno de L.
intermedia.
• Avaliar o potencial cicatrizante do óleo de copaíba sobre a lesão decorrente da
inoculação do veneno de L. intermedia.
• Avaliar os parâmetros hematológicos após a inoculação do veneno de
Loxosceles intermedia.
• Caracterizar macro e microscopicamente as lesões cutâneas desenvolvidas pela
ação local do veneno de L. intermedia na pele, como também, o efeito nestas
após o tratamento tópico com o óleo de copaíba.
• Quantificar o colágeno total presente durante a cicatrização da pele e avaliar a
distribuição dos tipos dessa proteína.
➔ Processo inflamatório em camundongos e tratamento com dapsona e
óleo de copaíba:
• Avaliar o efeito local e sistêmico da inoculação do veneno de L. intermedia e o
tratamento oral com óleo de copaíba ou dapsona.
• Caracterizar microscopicamente a ação do veneno de L.intermedia e o efeito do
tratamento oral com o óleo de copaíba ou dapsona sobre a pele e rins
• Avaliar através de imunohistoquímica os danos teciduais e a inflamação na pele
do ventre e rins.
• Avaliar a citotoxicidade do veneno de L. intermedia em cultura.
• Quantificar por citometria de fluxo os subtipos de leucócitos que migraram
decorrente da inoculação do veneno de L. intermedia, e a influência dos
tratamentos nestes animais.
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5. MATERIAIS E MÉTODOS

A realização do trabalho foi planejada e executada em quatro etapas. Na
primeira o objetivo foi definir o modelo experimental, o coelho albino foi escolhido por
ser o modelo que desenvolve a lesão dermonecrótica igual a observada em humanos. Já
o camundongo C57BL/6, não desenvolve a lesão típica do envenenamento, contudo
estes animais desenvolvem um processo inflamatório sistêmico similar aos dos
humanos pelo envenenamento por aranhas do gênero Loxosceles. A segunda etapa
constituiu na obtenção e quantificação das proteínas do veneno das aranhas Loxosceles
intermedia, e na caracterização do óleo de copaíba. Finalizada as etapas iniciais, a
terceira etapa teve por objetivo avaliar o efeito da aplicação tópica do óleo de copaíba
em coelhos inoculados com o veneno. E por fim, a última etapa em camundongos foi
realizada para verificar o efeito sistêmico do óleo de copaíba no processo inflamatório
decorrente da inoculação do veneno.

5.1 Extração e dosagem de proteínas do veneno de Loxosceles intermedia

O veneno bruto de Loxosceles intermedia doado pelo Instituto Vital Brazil. A
extração foi realizada através de procedimento padronizado: Primeiro as aranhas foram
mantidas em jejum por uma semana; após este período as aranhas foram separadas para
a extração do veneno bruto; com auxílio de uma pinça a aranha foi posicionada, sob a
lupa, de forma que uma lâmínula de vidro estivesse inserida entre o lábio e a quelícera,
a fim de evitar a contaminação do veneno extraído com regurgitação gastroesofágica;
em seguida, um capilar foi colocado sobre a quelícera e a aranha recebeu uma
eletroestimulação a 15 mV no cefalotórax. A partir deste estímulo elétrico, o veneno foi
lançado para dentro do capilar. Este capilar foi colocado em solução salina tamponada e
através de uma bomba de ar, o veneno foi lançado para dentro da solução.

A dosagem de proteínas totais do veneno foi baseada no Método de Bradford,
1976, e teve por objetivo, permitir a padronização da dose a ser utilizada. Para a
preparação do reagente de Bradford, dissolveu-se 10 mg de Cromassie Brilliant Blue G250 em 5 mL de etanol 95 % e, em seguida, adicionou-se 10 mL de ácido fosfórico 85
%. A solução foi avolumada para 100 mL com água destilada. Após filtração em papel
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de filtro, a solução foi mantida em geladeira. As soluções-padrão diluídas foram
preparadas em tampão acetato de sódio 0,05 M em pH 4,8, adicionado de NaCl 0,15 M.
O tampão foi preparado titulando-se acetato de sódio 0,05 M com ácido acético até pH
final de 4,8, e, em seguida, dissolveu-se o NaCl. A solução mãe de albumina bovina foi
então preparada em NaCl 0,15M para uma concentração final de 1065 µg/mL, e a partir
desta, foram preparadas quatro diluições com as seguintes concentrações: 10,65 µg/mL;
26,625 µg/mL; 53,25 µg/mL; 79,875 µg/mL, para o estabelecimento da curva padrão de
albumina utilizada para a dosagem de proteínas do veneno (R=0,99). Em tubos de
ensaio, porções de 5 mL do reagente de Bradford foram misturadas a porções de 0,1 mL
de cada uma das diluições da solução mãe de albumina. Em seguida, as respectivas
absorbâncias foram determinadas a 595 nm em espectrofotômetro, utilizando a solução
tampão em lugar de solução padrão para o branco. Para a determinação das
absorbâncias das amostras de veneno também foi utilizado 0,1 mL da diluição do
veneno em tampão acetato, misturado a 5 mL do reagente de Bradford.

5.2 Dapsona

A dapsona pura foi cedida pela Fundação Para o Remédio Popular de São Paulo
(FURP-SP). O tratamento com dapsona foi realizado por gavagem esofágica de 300 µL
na dose de 2 µg/g em uma solução hidroalcoólica (6:4).

5.3 Óleo de copaíba

O óleo da Copaifera spp (óleo de copaíba) foi adquirido na Amazônia
ocidental (2º 08 '14' 'a 2º 12' 26 '' S e 48º 47 '34' 'a 48º 14' W, em elevação de 16 m
acima do nível do mar), Estado do Pará, Brasil, pela professora Dra. Telma Machado
(Faculdade de Farmácia – UFF). O procedimento de extração do óleo foi escolhido
tentando reproduzir a forma como a população local obtém e usa o óleo dessa planta,
com a inserção de um cano no tronco da árvore. O tratamento tópico com o óleo de
copaíba foi realizado com a administração tópica de 1 ml no local da lesão. O
tratamento oral foi realizado por gavagem esofágica da emulsão contendo 30 uL do óleo
disperso em um volume final de 300 uL de água (NOTA 2: Os tratamentos tópico e oral
com óleo de copaíba serão descritos detalhadamente nos tópicos 5.5 e 5.6).
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5.4 Análise dos sesquiterpenos e diterpenos presentes no óleo
A análise foi realizada em cromatógrafo gasoso acoplado a espectrômetro de
massas (GC-MS, QP2010SE-SHIMADIZU), do laboratório multiusuário da Faculdade
de Farmácia da UFF. As condições cromatográficas foram: coluna de capilaridade Rtx-5
(30 m x 0.25 x 0.25 uM MMID); Hélio como gás de arraste com fluxo de 1,5 mL/min, a
temperatura do forno foi programada para permanecer 120°C por 2 min seguido pelo
aumento de 3°C/min até 160°C e mantido por 2 min, seguido pelo aumento de 8°C/min
até a temperatura final de 290°C mantida por 5 minutes; temperatura do injetor definida
em 270°C; temperatura do detector 290°C operando em modo 40-400 Scan (m/z)
impacto de elétrons com 70 eV. O volume de injeção foi 1.0 µl com velocidade 1:20. Os
resultados foram obtidos pela análise do tempo de retenção dos picos no cromatograma
(Figura 5) relacionados aos sesquiterpenos e diterpenos comparados a dados descritos
na literatura e através do espectro de fragmentação com similaridade maior que 90%
comparado com NIST library 05.
Sesquiterpenos

β-Cariofileno

α-Bergamoteno

Diterpenos

Figura 5. Sesquiterpenos e Diterpenos identificados no cromatograma da óleo-resina de Copaifera,
comparados com a literatura e com o espectro de fragmentação.

A análise qualitativa e quantitativa do óleo-resina levou à identificação de 24
picos de sesquiterpenos e diterpenos que representaram pouco mais de 50% da
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composição total (Tabela 1). Os principais compostos encontrados na amostra foram os
sesquiterpenos α-bergamoteno (7,04%) e β-cariofileno (11,48%). Outros sesquiterpenos
frequentemente presentes nas oleorresinas de copaíba foram encontrados na faixa de 1 a
5%, como o copaeno (1,61%), o α-curcumeno (4,62%) e o β-humuleno (3,05%). Os
principais diterpenos encontrados no óleo de copaíba foram o kaur-16-eno (1,4%), o
ácido caurenóico (2,0%) e o ácido cativico (2,25%). Os demais compostos identificados
apresentaram percentual em torno de 1 %, como especificados na Tabela 1.
Tabela 1. Sesquiterpenos e Diterpenos identificados no óleo-resina de Copaifera, comparados com a
literatura e com o espectro de fragmentação.

Compostos
Índice de retenção
Ciclosativeno
1125
Copaeno
1221
α-cedreno
1403
α-zingibereno
1451
α-cubebeno
1344
δ-selineno
1481
β-cariofileno
1494
α-bergamoteno
1430
α-guaieno
1490
β-farneseno
1440
α-cariofileno
1579
α-curcumeno
1524
β-humuleno
1574
γ-cadineno
1435
δ -cadineno
1469
Bergamotol
1673
α-bisaboleno
1625
Guaiol
1614
Aromadendreno
1380
α-cariofileno
1579
β-bisaboleno
1619
Kaur-16-eno
1789
Ácido cativico
2016
Ácido caurenóico
2050
Total de substâncias identificadas

Composição (%)
0,82
1,61
4,18
0,40
1,56
0,47
11,48
7,04
1,32
0,75
2,48
4,62
3,05
0,31
1,39
0,58
0,83
0,27
0,42
0,74
0,3
1,4
2,25
2
50,27
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5.5 ESTUDO DO LOXOSCELISMO CUTÂNEO

5.5.1 Modelo animal para o estudo do loxoscelismo cutâneo

Foram utilizados coelhos albinos (Oryctolagus cuniculus) adultos machos,
pesando cerca de 2,5 ± 0,5 kg, que durante todo o experimento receberam água e ração
“ad libitum” e foram mantidos em ciclo de 12 horas claro-escuro à temperatura de 22 ±
2 °C. A manipulação e os procedimentos com os animais obedeceram aos princípios da
CEUA/IVB (Comissão de Avaliação do Uso de Animais do Instituto Vital Brazil –
01/2013 – Anexo A). Os coelhos foram separados em três grupos (n=12 cada):
Grupo 1: Controle
Grupo 2: Veneno
Grupo 3: Veneno mais tratamento com óleo de copaíba
Os coelhos do grupo 1 receberam injeção intradérmica de 200 µL de PSS (NaCl
135 mM; KCl 5 mM; MgCl2 1 mM; NaH2PO4 1 mM) no dorso. As lesões cutâneas
típicas do envenenamento loxoscélico foram induzidas no dorso de animais dos grupos
2 e 3 através de injeção intradérmica de 2,4 µg/kg do veneno de L. intermedia em um
volume final de 200 µL de PSS. Em seguida, cada grupo foi subdividido por tempo
analisado (n=4 por tempo):

Controle
(n=12)

3 dias
(n=4)

10 dias
(n=4)

Veneno +
Tratamento com
Óleo de Copaíba
(n=12)

Veneno
(n=12)

30 dias
(n=4)

3 dias
(n=4)

10 dias
(n=4)

30 dias
(n=4)

3 dias
(n=4)

10 dias
(n=4)

30 dias
(n=4)

Figura 6. Grupos experimentais definidos para o estudo e tratamento do loxoscelismo cutâneo.

O tratamento com óleo de copaíba foi realizado administrando-se 1 mL de óleo
por via tópica, no local da lesão. Os animais não receberam nenhum tipo de analgésico
ou anti-inflamatório após a administração do veneno. A razão para descartar o uso de
analgésicos opióides está baseada em dados da literatura (Seghal, 2011) que verificaram
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um aumento progressivo de receptores opióides periféricos durante a inflamação.
Portanto, a administração destas substâncias iria interferir no resultado, pois o processo
inflamatório contribui para o desenvolvimento da lesão e o acontecimento deste
processo é fundamental para a avaliação dos resultados. Foram utilizados um total de 37
coelhos para realização deste experimento.

5.5.2 Determinação da Dose Mínima Necrosante (DMN)

Três grupos compostos por 4 coelhos cada foram inoculados com doses
crescentes do veneno (1,2; 2,4 e 12 μg/kg) em seu dorso tricotomizado. Essas doses
foram determinadas baseado na quantificação de proteínas totais que uma única aranha
injeta em média durante uma inoculação, o valor aproximado medido nas diferentes
extrações realizadas foi de 12 μg. A partir deste valor foi proposta a curva com valores
5 e 10 vezes menores, para o estabelecimento da DMN. A instalação e evolução da
lesão cutânea foi observada em 1h; 3h; 6h; 24h; 48h; e 72h após a inoculação do
veneno. Define-se como DMN a menor dose de veneno capaz de induzir uma área
necrótica de pelo menos 1 cm2 em 72 horas, em 100% dos animais. Foram utilizados
um total de 12 coelhos para realização deste experimento.

5.5.3 Tratamento tópico com o óleo de copaíba

O tratamento tópico com o óleo de copaíba iniciou-se 6 horas após a injeção do
veneno e se repetiu uma vez ao dia durante 30 dias. A cada aplicação o produto foi
espalhado diretamente sobre a ferida até cobri-la totalmente, sendo aplicado 1 mL do
produto. Durante os outros dias de tratamento, o produto remanescente da última
aplicação foi retirado com jatos de soro fisiológico 0,9%, não comprometendo o tecido
neoformado. Após a lavagem com soro fisiológico, o procedimento de aplicação do
produto foi realizado conforme descrito anteriormente. Três, dez e trinta dias após a
inoculação do PSS e do veneno e do respectivo tratamento, os coelhos foram
sacrificados em câmara de CO2 e as amostras de peles retiradas dos locais de
inoculação, como representado a seguir:
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Inoculação
do veneno

Administração 1mL
por via tópica

6h

Retirada
da pele

3 dias após
a inoculação

Retirada
da pele

10 dias após
a inoculação

Retirada
da pele

30 dias após
a inoculação

Tratamento 1 vez ao dia por 30 dias
Figura 7. Esquema representativo do planejamento experimental proposto para tratamento do
loxoscelismo cutâneo com óleo de copaíba.

5.5.4 Avaliação dos aspectos macroscópicos da lesão

A análise da lesão foi realizada através da comparação da área inoculada e da
ferida observada em cada grupo experimental. Para esta análise as lesões foram
fotografadas 6h, 24h, 72h, 10 dias, 15 dias e 30 dias para se verificar o processo de
cicatrização. Estas imagens foram geradas por câmera digital modelo Nikon COOLPIX
L810, 16.1 megapixels, mantida em tripé a distância constante da base.

5.5.5 Parâmetros hematológicos dos coelhos
Previamente a inoculação de veneno ou PSS, todos os coelhos tiveram o sangue
coletado através da artéria auricular, como tempo zero. Após 24 horas da inoculação,
todos os animais tiveram novamente o sangue coletado para mensuração de leucócitos e
plaquetas. Foi utilizado um analisador hematológico veterinário automático (Sysmex
poch 100iV Diff), e esfregaço sanguíneo corado com May-Grunwald-Giemsa para a
contagem diferencial de leucócitos na lâmina hematológica. Este experimento foi
realizado com a colaboração do Laboratório de Patologia clínica da Faculdade de
Veterinária da Universidade Federal Fluminense.

5.5.6 Análise histopatológica da pele do dorso dos coelhos

Os coelhos foram eutanasiados em câmara de CO2, 3, 10 e 30 dias após a injeção
de PSS ou veneno. As peles do dorso foram retiradas e parte da área de lesão cortada e
processada segundo a rotina para a histopatologia. Os fragmentos da pele foram fixados
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em solução de paraformaldeído à 10 % em tampão fosfato por 24 a 48 horas e
desidratados em concentrações crescentes de álcool por 1 hora cada passagem. Em
seguida, clarificadas em xilol (3 passagens de 1 hora), banhadas em parafina (dois
banhos a 60ºC por 1 hora) e, emblocados em parafina para posterior corte em
micrótomo (Spencer 820 – American Optical®) para obtenção de lâminas com cortes de
5 µm, coradas com Hematoxilina de Harris-Eosina e Picrosirius-red. As secções
histológicas foram visualizadas no microscópio óptico OLYMPUS BX53 com câmera
DP72 ligado ao computador com o software Cellsens® para captura de imagens. As
carcaças dos animais foram mantidas no freezer e posteriormente recolhidas por equipe
do Instituto Vital Brazil para serem encaminhadas para a firma de descarte.

5.5.7 Determinação do colágeno total da lesão

A determinação da hidroxiprolina foi adaptada a partir da metodologia
preconizada pela AOAC, a fim de quantificar o colágeno total presente na amostra. As
peles dos grupos eutanasiados após 3 e 30 dias, foram maceradas e em seguida
hidrolisadas com 1 mL de ácido clorídrico 6M para cada 0,01g de pele (máximo 0,08g),
por 4h a 130ºC. Em outro tubo, adicionou-se 1mL de Cloramina T e 5µL do hidrolisado
da pele e esta mistura foi deixada a temperatura ambiente por 20 minutos. Em seguida,
foi adicionado 1 mL de aldeído perclórico e levado para estufa a 60ºC por 15 minutos.
A hidroxiprolina é oxidada a pirrol pela cloramina T e o pirrol, por sua vez, reage com o
aldeído perclórico e forma um complexo vermelho-púrpura, que pode ser medido a
550nm. A quantificação das amostras foi realizada pelas interpolações dos resultados de
absorbância

colocados

na

equação

de

regressão

linear

da

curva

padrão

(y=0,5972x+0,0142 / R = 0,99).

5.6 ESTUDO DO PROCESSO INFLAMATÓRIO

5.6.1 Modelo animal para estudo do processo inflamatório

Camundongos adultos C57Bl/6 (Mus musculus) machos com peso de 25 ± 3 g,
durante todo o experimento receberam água e ração “ad libitum” e foram mantidos em
ciclo de 12 horas de claro-escuro à temperatura de 22 ± 2 °C, no biotério da Faculdade
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de Farmácia da UFF. A manipulação e os procedimentos com os animais obedeceram
aos princípios da CEUA/UFF (Comissão de Avaliação do Uso de Animais em Pesquisa
da Universidade Federal Fluminense – 940/2017 – Anexo B). Os camundongos foram
separados em dois grupos (n=36 cada):
Grupo 1: Controle
Grupo 2: Veneno
O grupo controle recebeu 100 µL de PSS e o grupo veneno recebeu 1,2 µg/g do
veneno de Loxosceles intermedia, em um volume máximo de 100 µL de PSS. O veneno
de Loxosceles intermedia ou o PSS foi inoculado no ventre dos animais através de
injeção intradérmica. De acordo com o tratamento, os grupos 1 e 2 foram subdivididos
em três grupos (n=12 cada) e em seguida, cada subgrupo foi mais uma vez dividido por
tempo analisado (n=4 por tempo):

Controle
(n=36)

Sem
tratamento
(n=12)

3 dias
(n=4)

10 dias
(n=4)

Tratamento
com Óleo de
Copaíba
(n=12)

Tratamento
com Dapsona
(n=12)

30 dias
(n=4)

3 dias
(n=4)

10 dias
(n=4)

30 dias
(n=4)

3 dias
(n=4)

10 dias
(n=4)

30 dias
(n=4)

Figura 8. Grupos experimentais controles definidos para o estudo e tratamento do processo inflamatório.
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Veneno
(n=36)

Sem
tratamento
(n=12)

3 dias
(n=4)

10 dias
(n=4)

Tratamento
com Óleo de
Copaíba
(n=12)

Tratamento
com Dapsona
(n=12)

30 dias
(n=4)

3 dias
(n=4)

10 dias
(n=4)

30 dias
(n=4)

3 dias
(n=4)

10 dias
(n=4)

30 dias
(n=4)

Figura 9. Grupos experimentais, inoculados com veneno, definidos para o estudo e tratamento do
processo inflamatório.

Foram escolhidos dois tratamentos, um convencional e outro fitoterápico para
avaliar a modulação da resposta inflamatória desencadeada pelo veneno de L.
intermedia: Dapsona 2µg/g e Copaifera spp (óleo de copaíba) 1,2 µL/g. Os dois
tratamentos iniciaram 24 horas após a inoculação do PSS e do veneno e se repetiram por
3 dias, administrados via gavagem esofágica em um volume final de 300 µL. Foram
utilizados um total de 90 camundongos para realização deste experimento.

5.6.2 Análise histopatológica dos camundongos

As peles do ventre e um dos rins dos camundongos foram retiradas 3, 10 e 30
dias após a inoculação do veneno. Os animais foram eutanasiados pela administração
por via intraperitoneal de sobredosagem de ketamina 300 mg/kg e xilazina 30 mg/kg.
As peles e os rins retirados, foram fragmentados e fixados em solução de
paraformaldeído à 10 % em tampão fosfato por 24-48 horas, em seguida desidratados
em concentrações crescentes de álcool por 1 hora cada passagem e clarificados em xilol
(3 passagens de 1 hora) para os banhos e inclusão em parafina (dois banhos a 60º C por
1 hora). Após cortadas em micrótomo (Spencer 820 – American Optical®) a 5µm,
foram coradas pela Hematoxilina de Harris-Eosina. As secções histológicas foram
visualizadas no microscópio óptico OLYMPUS BX53 com câmera DP72 ligado ao
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computador com o software Cellsens® para captura de imagens. As carcaças dos
animais foram mantidas no freezer e posteriormente recolhidas por equipe da
Universidade Federal Fluminense para serem encaminhadas para a firma de descarte.

5.6.3 Imunohistoquímica
Cortes histológicos (4μm) realizados em micrótomo (Spencer 820 – American
Optical®) foram depositados em lâminas especificas pra análises histoquímicas
(111711 StarFrost®,Knittel Alemanha). As amostras foram mantidas em estufa de 60oC
para início da desparafinização (30 minutos) e posteriormente aquecidas por 40 minutos
em dois banhos de solução de Trylogy (1% Trylogy, 99% H2O tri-destilada) (920P
Sigma, Sigma Aldrich, EUA) para completa desparafinização, reexposição de sítios
antigênicos e reidratação. Para bloqueio da peroxidase endógena, as amostras foram
imersas em solução de peróxido de hidrogênio 3% (25 minutos) ao abrigo da luz. Em
sequência as lâminas foram submetidas a água tridestilada por 5 minutos. Já em câmara
escura e úmida, as lâminas receberam três banhos (2 minutos cada banho) de solução
PBS+Tween20 a 0,02% (P2287 Sigma, Sigma Aldrich, EUA). Em sequência, houve o
bloqueio de sítios inespecíficos, adicionando por 1h solução de leite desnatado
(8%)(Molico) e solução de albumina bovina sérica (BSA) (10%) (Sigma, Sigma
Aldrich, EUA). Após esta etapa, foi feita a incubação com o anticorpo primário por uma
hora (diluições e fabricantes estão descritos na Tabela 2). Na etapa seguinte, foi
realizada novamente uma sequência de lavagens (2 minutos cada banho) em solução
PBS+Tween20 a 0,02%. Em seguida, as lâminas com amostras foram incubadas com o
anticorpo secundário (Tabela 2) e na sequência, realizou-se sucessivas lavagens (2
minutos cada banho) em solução PBS+Tween20 a 0,02%. Para as marcações realizadas
com

anticorpos

biotinilados

(Tabela

2),

incluiu-se

a

incubação

com

ExtrAvidin−Peroxidase (Sigma Aldrich), na diluição de 1% em solução de
PBS+Tween20, por 30 minutos. Novamente foi realizada uma sequência de lavagens (2
minutos cada banho), em solução PBS+Tween20 a 0,02%. O sistema de revelação foi
solução com Diaminobenzidina (DAB) diluída em uma proporção de 1µl de cromógeno
DAB para 50 µl do substrato, como estabelecido pelo fabricante (Spring Bioscience). A
incubação com o sistema de revelação foi feita por aproximadamente 1 minuto, seguido
por lavagem com PBS+Tween20 a 0,02%. Em seguida, os núcleos celulares foram
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corados com hematoxilina de Harris (3 minutos) e as amostras passaram por lavagem
em água corrente, desidratação em concentrações crescentes de álcool (70%-100%) e
imersão em três baterias de xileno (5 minutos em cada frasco), antes da aplicação de
entellan como meio de montagem sob lamínula de vidro. As fotomicrografias foram
geradas por câmera acoplado ao microscópio óptico (Evolution MP 5.0 RTV Color
camera, Media Cybernetics, Canada). Os controles negativos da galectina-3 na pele
(Figura 10), e da galectina-3 (Figura 11) e do jagged-1 (Figura 12) no rim, foram
obtidos seguindo todas as etapas do processamento para imunohistoquímica, com
exceção da incubação com o anticorpo primário.
Tabela 2: Anticorpos utilizados na Imunohistoquímica
Anticorpo primário

Diluição

Anticorpo secundário

Diluição

Anti-Galectina-3

1µl/100µl

Anti-rato-biotinilado

1µl/1000µl

(clone M3/38)
Anti-Jagged-1

(Vector BA-4001)
1µl/100µl

Anti-cabra (Introven)

1µl/1000µl

Figura 10. Controle negativo da imunohistoquímica com anti-galectina-3 na pele.
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Figura 11. Controle negativo da imunohistoquímica com anti-galectina-3 no rim.

Figura 12. Controle negativo da imunohistoquímica com anti-jagged-1 no rim.

5.6.4 Efeito do veneno sobre culturas de células renais

Para avaliar a citotoxicidade renal do veneno in vitro, foi realizada a dosagem de
lactato desidrogenase (LDH) em meio de cultura contendo uma linhagem
de células renais epiteliais originalmente derivadas de rins de porco (LLC-PK1)
cultivadas em placas de 24 poços com aproximadamente 80% de confluência. Para
determinação do LDH liberado, o meio de cultura DMEM suplementado com SFB 10%
foi substituído por PBS uma hora antes dos experimentos que foram então realizados
com o veneno de Loxosceles intermedia (10, 25 e 50 μg/mL) em cinética por 60, 120 e
180 min. Após retirada e centrifugação do meio foi realizada a leitura em
espectrofotômetro do sobrenadante juntamente com o “Kit” LDH UV em 340 nm. Os
resultados foram expressos em unidade por litro (U/L).
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5.6.5 Análises dos subtipos de Leucócitos em camundongos

5.6.5.1 Obtenção das amostras

Para verificar a mobilização de leucócitos 3 dias após o envenenamento, foram
analisados medula óssea, sangue, baço de camundongos submetidos a inoculação do
veneno de Loxosceles intermedia com a colaboração do professor Dr. Felipe Leite de
Oliveira do Laboratório de Diferenciação e Proliferação Celular da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Para a obtenção do material, os camundongos foram
divididos em dois grupos experimentais, o primeiro grupo recebeu 1,2 µg/g de veneno
no ventre, por via intradérmica (ID), em 100µL de PSS (NaCl 135 mMol; KCl 5 mMol;
MgCl2 1 mMol; NaH2PO4 1 mMol).O segundo, grupo controle, recebeu 100µL de PSS
por via ID no ventre. Estes grupos foram subdivididos em três grupos cada, um que não
recebeu nenhum tipo de tratamento, um segundo que recebeu tratamento oral com
dapsona e um terceiro que recebeu tratamento oral com óleo de copaíba, conforme
descrito anteriormente. Estes passaram pelos procedimentos descritos abaixo:
Sangue – O sangue foi obtido através de punção intracardíaca, em seringa de
3mL (22G-1) com heparina, para evitar a formação de coágulos. A quantidade de
sangue extraída foi de 1mL para cada animal. Posteriormente, as hemácias foram lisadas
em solução hipotônica ACK (Cloreto de potássio e amônio) durante 5 minutos e
centrifugadas a 1200 rpm/5min. Em seguida, o precipitado celular foi centrifugado duas
vezes em PSS (NaCl 135 mMol; KCl 5 mMol; MgCl2 1 mMol; NaH2PO4 1 mMol) e
depois ressuspendido em 1 mL de PSS. Em seguida 10µL dessa suspensão de células
foram contadas em câmara de Neubauer.
Baço – O baço foi removido e mantido em meio de cultura DMEM (Dulbecco’s
Modified Eagle’s Medium). Posteriormente, foi dissociado mecanicamente e a cápsula
removida. Em seguida, as hemácias foram lisadas em solução hipotônica ACK durante
5 minutos e centrifugadas a 1200 rpm. O precipitado celular obtido foi centrifugado em
PSS e ressuspendido em 1 mL de PSS (NaCl 135 mMol; KCl 5 mMol; MgCl2 1 mMol;
NaH2PO4 1 mMol). Em seguida diluído 1/100 e 10µL dessa suspensão de células foram
contadas em câmara de Neubauer.
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Medula Óssea (MO) – Um fêmur por animal foi removido e mantido em
solução salina. Imediatamente, as epífises do fêmur foram retiradas e a extração das
células da medula óssea foi realizada com o auxílio de uma seringa de 5 mL (22G-1),
contendo 3 mL de meio de cultura DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) em
seu interior. Posteriormente, a medula óssea foi dissociada mecanicamente e a
suspensão de células foi centrifugada a 1200 rpm/5min. Em seguida, o precipitado
celular foi centrifugado em meio de cultura e depois ressuspendido em 1 mL de PSS
(NaCl 135 mMol; KCl 5 mMol; MgCl2 1 mMol; NaH2PO4 1 mMol). Em seguida
diluído 1/10 e 10µL dessa suspensão de células foram contadas em câmara de
Neubauer.

5.6.5.2 Citometria de Fluxo

Para saturar os receptores Fc, todas as células foram incubadas com o
bloqueador de Fc (linhagem celular 2.4G2 - Banco de Células do Rio de Janeiro) por 15
minutos. Em seguida, as células foram transferidas para uma placa de 96 poços, num
volume máximo de 200 μL por poço. Então, centrifugadas a 1200 rpm por 5 minutos e o
sobrenadante desprezado. Os anticorpos monoclonais específicos foram adicionados em
um volume de 40 μL, sendo previamente diluídos em PSS (1:400), e incubados por 30
minutos. Em seguida, a placa foi novamente centrifugada, o sobrenadante desprezado e
o precipitado celular ressuspendido em 100 μL de PSS. As suspensões celulares foram
então recolhidas em 400 μL de PSS, em tubos específicos de citometria para aquisição
no citômetro. Os anticorpos monoclonais utilizados são conjugados a moléculas
fluorescentes, dessa maneira quando encontram o alvo celular se ligam e a molécula
fluorescente é detectada pelo citômetro. Para as marcações, os respectivos anticorpos
foram utilizados: anti-Mac1 e anti-CD8 FITC-conjugado, anti-Ly6C e anti-CD4 PEconjugado ; anti-CD5 PERCP-conjugado; e anti-B220 APC-conjugados (todos sendo da
BD Bioscience, CA/EUA).
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Tabela 3: Anticorpos utilizados na Citometria de Fluxo
Descrição

Anticorpo monoclonal

Diluição

Monócito

Anti-Mac-1 e Anti-Ly6C

1:400

Neutrófilo

Anti-Mac-1 e Anti-Ly6C

1:400

Linfócito B

Anti-B220 e Anti-CD5

1:400

Linfócito B1

Anti-B220 e Anti-CD5

1:400

Linfócito T

Anti-CD4 e Anti-CD8

1:400

5.6.5.3 Ajuste do Citômetro, Aquisição e Análise de dados

Previamente à leitura das amostras, o citômetro foi padronizado, para isso, foi
preparada uma amostra sem anticorpos (controle negativo), e outras quatro amostras
contendo células marcadas com apenas um dos anticorpos citados (FITC, PE, PERCP e
APC). Estas amostras são consideradas os controles, permitindo que se faça a retirada
de interferência entre as cores e também da auto-fluorescência das células. Primeiro foi
feito o ajuste do tamanho (Forward scatter – FSC) e complexidade das células (Side
scatter – SSC) e depois, as amostras marcadas com apenas um dos anticorpos foram
analisadas para ajustar a interferência de uma cor na outra. Os parâmetros de voltagem e
amperagem também foram estabelecidos e definidos para cada um dos experimentos.
Após os ajustes feitos e com o citômetro calibrado, o aparelho ainda foi ajustado de
maneira a serem lidas apenas as células desejadas – através da definição de uma região
(gate) plotada no gráfico FSC x SSC. As leituras das amostras foram realizadas em
citômetro de fluxo (FACScalibur, BD Bioscience, CA/EUA) utilizando o programa de
aquisição “Cell Quest” e analisadas com auxílio do programa de análises WinMDI 2.9.

5.7 Análise estatística

Os dados foram expressos como média ± erro padrão, e o teste t de Student
utilizado para análise contra dois grupos de dados. Para análise de vários grupos em
procedimentos temporais foi utilizado ANOVA, seguido pelo pós-teste de Bonferroni. Os
valores de p<0,05 foram utilizados para indicar diferença significativa entre as médias. As
regressões lineares foram utilizadas para o delineamento das curvas. O programa
estatístico utilizado foi o Prisma 5.0® (GraphPad Software, La Jolla, CA, USA).
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6. RESULTADOS

6.1 ESTUDO DO LOXOSCELISMO CUTÂNEO

O tratamento tópico com óleo de copaíba foi administrado por 30 dias com o
objetivo de avaliar o efeito deste óleo sobre o processo de cicatrização após o
desenvolvimento da lesão dermonecrótica. Para isso, fragmentos de pele lesionada de
coelhos foram retiradas para a histopatologia e o sangue coletado para análise do perfil
hematológico.

6.1.1 Definição da Dose Mínima Necrosante (DMN)

Para verificação da eficácia do veneno extraído das aranhas L. intermedia, e
definição da dose de veneno a ser aplicada, foram testadas três diferentes doses por via
intradérmica no dorso de coelhos (1,2; 2,4 e 12 μg de proteína do veneno / kg de peso
corporal). Setenta e duas horas após a inoculação do veneno, todos os animais
apresentavam lesão típica no local da inoculação, sendo o tamanho da lesão observada
dependente da dose do veneno. Nos animais que receberam 1,2 μg/Kg de proteína do
veneno a lesão apresentava comprimento de 1,5 cm em 50 % dos animais inoculados.Os
que receberam 2,4 μg/Kg, apresentaram lesão com comprimento de aproximadamente 3
cm para 100 % dos animais.Os que receberam 12 μg/Kg de veneno a lesão media cerca
de 5 cm de comprimento e todas com 1 cm de largura (Figura 13). Estes resultados
demonstram que o veneno apresenta alta atividade em coelhos, pois a Dose Mínima
Necrosante (DMN) descrita na literatura é de 3,2 μg/Kg (PAULI, 2009). Porém, a DMN
definida neste trabalho foi 2,4 μg/Kg, uma vez que foi a menor dose de veneno capaz de
induzir uma área necrótica maior que 1cm2 em 72 horas em 100 % dos animais.
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Figura 13. Definição da Dose Mínima Necrosante (DMN) em coelhos inoculados com veneno de
Loxosceles intermedia. Pele de coelhos que receberam injeção intradérmica de: PSS (A), 1,2 µg/kg (B),
2,4 µg/kg (C) e 12 µg/kg do veneno (D). Houve eritema e edema local para todas as doses de veneno
inoculadas. A medida da área da lesão está representada no gráfico (E), foi possível observar aumento da
lesão decorrente do aumento da dose de veneno administrado (a=diferente do grupo controle, b=diferente
do grupo veneno 1,2 e 2,4ug/kg , p<0,05 / ANOVA; n=4 animais / grupo).

6.1.2 Análise macroscópica da lesão dermonecrótica desencadeada pela inoculação
do veneno de L. intermedia em coelhos e efeito do óleo de copaíba

As lesões obtidas foram observadas após a inoculação de 2,4 µg/kg do veneno
de Loxosceles intermedia e demonstraram a formação de dermonecrose típica do
envenenamento, contudo sendo observado perfil de cicatrização diferenciado entre o
grupo que recebeu o veneno e aquele que recebeu o veneno mais o tratamento com o
óleo de copaíba. Nestes últimos, a lesão tinha área definida e eritematose menos severa
após 3 dias de observação. Além disso, a área de lesão observada foi maior que o grupo
que recebeu veneno sem tratamento após 10 dias. O tratamento com óleo de copaíba
proporcionou o desenvolvimento de lesões com crosta mais espessa e úmida, sem a
presença de cicatriz no local após 30 dias da inoculação do veneno, porém a cicatriz foi
observada no grupo que recebeu apenas o veneno (Figura 14).
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Loxosceles intermedia. Comparação dos animais dos três grupos, os que receberam apenas veneno, os
tratados com óleo de Copaíba após a inoculação do veneno e os do grupo controle que receberam apenas
PSS. A área da lesão após 10 dias foi significativamente maior nos animais inoculados com veneno e
tratados com óleo de copaíba (*diferente de todos os grupos, p<0,05; n=4 animais / grupo).
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Figura 14. Evolução da lesão nos coelhos durante 30 dias de observação após a inoculação do veneno de

6.1.3 Parâmetros hematológicos

A redução do número de plaquetas foi observada em ambos os grupos
inoculados com o veneno de L. intermedia, e não houve diferença significativa entre o
grupo sem tratamento e tratado com óleo de copaíba. Essa redução do número de
plaquetas não foi vista para o grupo controle. A plaquetopenia é sinal clínico importante
durante o diagnóstico de envenenamento por aranhas L. intermedia. O número de
leucócitos totais não apresentou significância estatística entre os grupos. Entretanto, a
contagem diferencial de leucócitos foi reduzida significativamente no número de
heterofilos no sangue dos animais inoculados com o veneno de L. intermedia, não sendo
observada tal resposta para os animais que receberam o veneno e foram tratados com o
óleo de copaíba. A redução do número de heterofilos circulantes após 24 horas pode
estar relacionada a resposta inflamatória aguda, sendo estas células encontradas no local
da lesão poucas horas após a inoculação do veneno. Sendo assim, sugere-se que o uso
tópico do óleo de copaíba tenha sido capaz de reduzir o recrutamento de heterófilos para
o local de inoculação do veneno. Em relação a quantificação de linfócitos, não foi
observada diferença significativa entre os grupos analisados (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Contagem de plaquetas, heterofilos, leucócitos e linfócitos no sangue de coelhos após a
inoculação do veneno de Loxosceles intermedia. A plaquetopenia ocorreu nos dois grupos inoculados
com veneno (2,4 µg/kg) após 24 horas, com ou sem tratamento com óleo de copaíba, sendo
significativamente diferente do grupo controle (A). O grupo inoculado com veneno apresentou redução
significativa na contagem de heterófilos em relação ao grupo controle (B). Não houve diferenças
significativas após 24 horas entre os grupos inoculados com veneno em relação ao grupo controle (C).
Não foi observada diferença significativa na contagem de linfócitos entre os grupos (D). (a=diferente do
grupo controle, b=diferente do grupo veneno no tempo zero, c= diferente do grupo tratado no tempo zero;
p<0,05 / ANOVA; n=4 animais / grupo).
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6.1.4 Análise histopatológica das lesões

Após eutanásia, fragmentos de pele dos coelhos lesionada foram retirados após
3, 10 e 30 dias da inoculação do veneno de Loxosceles intermedia ou de PSS para a
histopatologia. Nos animais do grupo controle, 3 dias após inoculação com PSS não
foram observadas quaisquer alterações histopatológicas (Figura 15 A/D/G). Após 3 dias
de inoculação do veneno foi observada hemorragia intensa, coágulos intravasculares,
destruição da epiderme, espessamento da derme, com presença de infiltrado
inflamatório no tecido muscular e hipoderme. Nestes animais foi notado uma
desorganização das estruturas que compõe a pele, envolvendo, provavelmente
componentes da matriz extracelular (Figura 15 B/E/H). Para o grupo inoculado com
veneno e tratado com óleo de copaíba foi possível observar hemorragia, espessamento
da epiderme e intenso infiltrado inflamatório no tecido muscular e hipoderme, sendo
encontrado menor desorganização da derme, em relação ao grupo que recebeu veneno e
não foi tratado (Figura 15 C/F/I). Nos animais do grupo controle, inoculados com PSS
não foram notadas quaisquer alterações histopatológicas após 10 dias (Figura 16
A/D/G). Intensa necrose do tecido muscular e sugestivo espessamento da epiderme
foram observados para os grupos veneno e tratado após 10 dias da inoculação (Figura
16 B/C), contudo foi achado maior regeneração do tecido muscular nos animais tratados
com o óleo de copaíba em relação ao grupo sem tratamento, o que recebeu somente o
veneno (Figura 16 H/I). Nos animais do grupo controle, inoculados com PSS (Figura
17A/D/G) não foram observadas alterações após 30 dias. A análise histopatológica 30
dias após a inoculação do veneno, por sua vez, demonstrou integridade da epiderme,
além de uma regeneração recente do tecido muscular (Figura 17 B/E/H), além de derme
fortemente corada nestes animais, o que pode indicar o aumento do colágeno presente
no tecido. Para os animais inoculados com veneno e tratados com óleo de copaíba
também não foram notadas quaisquer alterações histológicas após 30 dias da
inoculação, portanto, foi mantida a integridade de todas as camadas da pele (Figura
17C/F/I).
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Figura 15. Pele do dorso de coelhos 3 dias após a inoculação de PSS, veneno da aranha L. intermedia e
os que receberam veneno e o tratamento com óleo de copaíba. No grupo que recebeu PSS observou-se a
integridade das camadas da pele (A/D/G). Para os animais inoculados com 2,4 µg/kg de veneno notou-se
áreas hemorrágicas (B*a) e desorganização na derme (B*b), necrose da epiderme (E*c), infiltrado
inflamatório (E*d) e hiperemia (H*e). Para os animais inoculados com veneno e tratados com óleo de
copaíba, foi observada hemorragia (C*f), regeneração da epiderme (F*g), infiltrado inflamatório e
necrose do tecido muscular (I*h). n=4 animais por grupo experimental. Hematoxilina-Eosina. Aumentos
de 4x (A/B/C) e 40x (D/E/F/G/H/I).
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Figura 16. Pele do dorso de coelhos 10 dias após a inoculação de PSS ou veneno da aranha L. intermedia
no dorso e tratamento com óleo de copaíba. Para os animais que receberam PSS observou-se a integridade
das camadas da pele (A/D/G). Para os animais inoculados com 2,4 µg/kg de veneno (B/E/H) notou-se
reorganização da derme (B*a), espessamento da epiderme (E*b) e regeneração do tecido muscular (H*c).
Para os animais inoculados com veneno e tratados com óleo de copaíba (C/F/I), foi observado aumento
acentuado da espessura da epiderme com definição entre derme papilar e reticular (F*d) e regeneração do
tecido muscular (I*e). n=4 animais por grupo experimental. Hematoxilina-Eosina. Aumentos de 4x
(A/B/C) e 40x (D/E/F/G/H/I).
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Figura 17. Fotomicrografias das peles do dorso de coelhos 30 dias após a inoculação de PSS ou veneno
da aranha L. intermedia e tratamento com óleo de copaíba. Observou-se para os animais do grupo PPS
integridade das camadas da pele (A/D/G). Para os animais inoculados com 2,4 µg/kg de veneno
observou-se derme mais eosinofílica indicativo de regeneração intensa (B*a), epiderme reorganizada
(E*b) e tecido muscular regenerado, porém com presença ainda de poucas células inflamatórias (H*c).
Para os animais inoculados com veneno e tratados com óleo de copaíba, foi notado derme normal (C*d),
regeneração da epiderme (F*e) e tecido muscular ainda em regeneração (I*f). Para todos os grupos
experimentais foi encontrado aumento do número de folículos após 30 dias. n=4 animais por grupo
experimental. Hematoxilina-Eosina. Aumentos de 4x (A/B/C) e 40x (D/E/F/G/H/I).
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6.1.5 Determinação de colágeno total da área cicatrizada

O colágeno total foi mensurado através da quantificação de hidroxiprolina,
sendo possível observar diferente perfil de produção de colágeno entre o grupo controle
e o grupo inoculado com veneno de L.intermedia, com ou sem tratamento com óleo de
copaíba. Após 3 dias não houve diferença na quantificação de colágeno entre os três
grupos. Após 30 dias da inoculação de PSS, a quantidade de colágeno no grupo controle
continuou sendo a mesma observada 3 dias após a inoculação. Por outro lado, observouse um aumento significativo da quantidade de colágeno no grupo inoculado com
veneno, após 30 dias. O grupo inoculado com veneno e tratado com o óleo de copaíba,
após 30 dias apresentou aumento da quantidade de colágeno em relação ao grupo
controle, contudo foi observado um decréscimo significativo da expressão de fibras
colágenas, quando comparado com o grupo que recebeu apenas o veneno sem
tratamento (Gráfico 5).
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Gráfico 2. Quantificação de hidroxiprolina nas amostras de pele do dorso de coelhos retiradas 3 e 30 dias
após a inoculação do veneno de Loxosceles intermedia ou PSS. Foi observado aumento significativo de
hidroxiprolina 30 dias após a inoculação do veneno, em relação ao grupo controle. Para o grupo tratado
com óleo de copaíba houve também um aumento significante em relação ao grupo controle, porém foi
observado um menor aumento de hidroxiprolina quando comparado ao grupo veneno sem tratamento
(a=diferente do grupo controle, b=diferente do grupo controle e do grupo veneno; p<0,05 / ANOVA).
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6.1.6 Análise dos tipos de colágeno presentes na pele cicatrizada

A caracterização da distribuição de colágeno tipo I e III utilizando microscopia
de luz polarizada após coloração com picrosirius-red, demonstrou rearranjo significativo
de colágeno como consequência da inoculação de veneno, com ou sem tratamento com
óleo de copaíba. Por microscopia óptica, não foram observadas diferenças em relação à
deposição de colágeno (fibras vermelhas) em todos os grupos após 3 dias da inoculação
do veneno (Figura 18A/B/C). A microscopia de luz polarizada reforçou essas
semelhanças na deposição do colágeno entre os três grupos neste tempo de observação,
sendo possível observar um perfil homogêneo de distribuição entre fibras vermelhas e
verdes (Figura 18D/E/F). Por outro lado, após 30 dias da inoculação do veneno, foi
detectada maior deposição de colágeno no grupo inoculado com veneno (Figura 18 H),
em comparação com o controle (Figura 18 G) e os animais tratados com copaíba (Figura
18 I). As fibras de colágeno de tipo I (vermelho) e tipo III (verde) foram frequentemente
observadas no grupo controle após 30 dias (Figura 18J). O veneno induziu alterações
significativas na derme e as fibras de colágeno tipo I foram predominantemente
encontradas em animais inoculados (Figura 18K). O tratamento com óleo de copaíba
restabeleceu o perfil misto das fibras de colágeno e observou-se coloração vermelha e
verde semelhante ao grupo controle (Figura 18L). A microscopia de luz polarizada
demonstrou os efeitos positivos do óleo de copaíba no rearranjo do colágeno após a
exposição ao veneno durante a remodelação do tecido.

68

CONTROLE

VENENO

VENENO + COPAÍBA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Figura 18. Coloração com Picrosirius-red observada por microscopia óptica convencional (MOC) e por
microscopia óptica com luz polarizada (MLP). Deposição de colágeno tipo I e tipo III na pele do dorso de
coelhos dos três grupos, 3 e 30 dias após a inoculação do PSS e do veneno de L. intermedia com ou sem
tratamento por óleo de copaíba. Para os animais do grupo controle (PSS), foi observado distribuição
normal dos tipos de colágeno na pele após 3 dias (A - MOC / D - MLP) e 30 dias (G - MOC / J - MLP).
No 3º dia após a inoculação do veneno foi observada desorganização na disposição das fibras colágenas
comparado ao grupo controle (B - MOC / E - MLP). Mas após 30 dias foi revelado, além da
desorganização, aumento exacerbado da deposição de colágeno (H - MOC / K - MLP) no grupo veneno.
Após 3 dias (C - MOC / F - MLP) e 30 dias (I - MOC / L - MLP), comparando estes tempos
experimentais nos animais inoculados com veneno e tratados com óleo de copaíba, foi notado um
aumento e organização na deposição de colágeno em relação ao grupo controle e veneno sem tratamento.
n = 4 animais por grupo. Aumentos de 20x.

NOTA 3: Os resultados apresentados até aqui estão resumidos na tabela 4 e foram
publicados sob o título: “Effects of copaíba oil on dermonecrosis induced by Loxosceles
intermedia venom” no Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical
Diseases em abril/2019 (Anexo C).
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Tabela 4. Resumo dos resultados do “Estudo do loxoscelismo cutâneo”.
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ANÁLISE MACROSCÓPICA

6.2 ESTUDO DO PROCESSO INFLAMATÓRIO

Esta etapa teve por objetivo avaliar o efeito do tratamento oral com óleo de
copaíba após a inoculação do veneno de Loxosceles intermedia em camundongos. Os
efeitos locais e sistêmicos deste tratamento sobre a resposta inflamatória desencadeada
pelo veneno foram avaliados e comparados aos efeitos do tratamento com dapsona, antiinflamatório utilizado em inflamações graves na pele. Para isso, a pele no local da
inoculação foi retirada e processada segundo a rotina técnica para inclusão em parafina
e histopatologia. Assim como os rins, visto que estes estão associados a casos de óbito
após o envenenamento. A migração de células inflamatórias decorrente da inoculação
do veneno e após os tratamentos, foi avaliada a partir da medula óssea, baço e sangue.

6.2.1 Análise histopatológica da pele do ventre de camundongos, 3 dias após
inoculação do veneno e tratamento oral com óleo de copaíba ou dapsona

Camundongos C57Bl/6 não desenvolvem a lesão dermonecrótica característica
do envenenamento, contudo é possível observar a presença de infiltrado inflamatório no
local de inoculação do veneno. Para avaliação do efeito do tratamento oral sobre a
migração de células inflamatórias para o local de inoculação, amostras de pele do ventre
de camundongos divididos em 6 grupos foram retiradas 3 dias após a inoculação do
veneno ou da solução salina fisiológica (PSS) para análise histopatológica. Nos animais
do grupo controle, inoculados com PSS, não se observou quaisquer alterações neste
mesmo tempo (Figura 19A/B/C). Para os camundongos inoculados com veneno foi
observado processo inflamatório próximo à camada muscular, com evidente
marginalização de leucócitos intravascular (Figura 19D/E/F). O grupo controle,
inoculado com PSS, foi tratado com dapsona e não apresentou qualquer alteração na
pele (Figura 20A/B/C). Para o grupo inoculado com veneno e tratado com dapsona foi
notado uma redução na presença de células inflamatórias e congestão vascular (Figura
20D/E/F). Os animais do grupo que recebeu PSS e tratamento com óleo de copaíba não
apresentaram qualquer alteração tecidual no local da inoculação (Figura 21A/B/C). Para
o grupo inoculado com veneno e tratado com óleo de copaíba, não foi encontrado
infiltrado inflamatório no local da inoculação, contudo foi observado congestão vascular
e alguns pontos de proliferação da epiderme (Figura 21D/E/F).
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Figura 19. Efeito local do veneno de aranha marrom na pele do ventre de camundongos 3 dias após a
inoculação. Para os animais do grupo controle, inoculados com PSS, foi possível observar a integridade
das camadas da pele (A), próximo ao tecido muscular (B) e a epiderme (C). Para os animais inoculados
com 1,2 µg/g de veneno foi possível observar presença de raras células inflamatórias na derme (D*a) e no
tecido muscular (D*b), bem como marginação de leucócitos a partir dos vasos sanguíneos da hipoderme
(E*c) e poucas células inflamatórias próximas a epiderme (F*d). n=4 animais por grupo experimental.
Hematoxilina-Eosina. Aumentos de 4x e 40x.
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Figura 20. Peles do ventre de camundongos 3 dias após inoculação com PSS ou veneno da aranha L.
intermedia e tratamento por via oral com dapsona. Para os animais do grupo controle, inoculados com
PSS e tratados com dapsona foi observado a integridade das camadas da pele (A), próximo ao tecido
muscular (B) e a epiderme (C). Para os animais inoculados com 1,2 µg/g de veneno e tratados com
dapsona foi revelado a presença de pouco infiltrado inflamatório na derme (D*a), congestão vascular
(E*b), células inflamatórias próximas a camada muscular (E*c) e ausência de células inflamatórias
próximas a epiderme (F). n=4 animais por grupo experimental. Hematoxilina-Eosina. Aumentos de 4x e
40x.
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Figura 21. Pele do vente de camundongos 3 dias após a inoculação do PSS ou do veneno da aranha L.
intermedia e tratamento por via oral com óleo de copaíba. Para os animais do grupo controle, inoculados
com PSS e tratados com óleo de copaíba foi observado a integridade das camadas da pele (A), próximo ao
tecido muscular (B) e a epiderme (C). Para os animais inoculados com 1,2 µg/g de veneno e tratados com
óleo de copaíba a pele apresentou sua morfologia normal, igual a dos animais do grupo controle (D),
ausência de células inflamatórias próximas a camada muscular (E) e alguns pontos sugestivos de
proliferação da epiderme (F*a). n=4 animais por grupo experimental. Hematoxilina-Eosina. Aumentos de
4x e 40x.
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6.2.2 Efeito do tratamento oral com óleo de copaíba ou dapsona após 10 dias da
inoculação do veneno de aranha marrom, Loxosceles intermedia, na pele

Amostras de pele do ventre de camundongos foram retiradas 10 dias após a
inoculação do veneno ou da solução salina fisiológica (PSS) e os respectivos
tratamentos propostos, com óleo de copaíba ou dapsona. Nos animais do grupo controle,
inoculados com PSS, não foram observadas quaisquer alterações no tecido (Figura 22
A/B/C). Para os camundongos inoculados com veneno sem tratamento foi observado
processo inflamatório ainda presente próximo à camada muscular e a marginação de
leucócitos nos capilares, contudo não foi revelado a presença de células inflamatórias na
derme (Figura 22 D/E/F). O grupo que recebeu inoculação de PSS e foi tratado com
dapsona não apresentou qualquer alteração na pele (Figura 23 A/B/C). Para o grupo
inoculado com veneno e tratado com dapsona foi achado a presença de infiltrado
inflamatório próximo ao tecido muscular e poucos pontos de congestão vascular, sem
infiltrado inflamatório na derme (Figura 23 D/E/F). O grupo que recebeu PSS e
tratamento com óleo de copaíba não apresentou qualquer alteração no local da
inoculação (Figura 24 A/B/C). Para o grupo inoculado com veneno e tratado com óleo
de copaíba, foram encontradas células inflamatórias, semelhantes a macrófagos, no
local da inoculação e alguns pontos de proliferação da epiderme (Figura 24 D/E/F).
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Figura 22. Pele do ventre de camundongos 10 dias após a inoculação do PSS e do veneno da aranha L.
intermedia. Para os animais do grupo controle, inoculados com PSS, foi observado a integridade das
camadas da pele (A), próximo ao tecido muscular (B) e a epiderme (C). Para os animais inoculados com
1,2 µg/g de veneno foi encontrado infiltrado inflamatório (D*a), marginação de leucócitos (E*b), células
inflamatórias teciduais na camada muscular (E*c) e ausência de células inflamatórias próximas a
epiderme (F). n=4 animais por grupo experimental. Hematoxilina-Eosina. Aumentos de 4x e 40x.
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Figura 23. Efeito do tratamento oral com dapsona 10 dias após a inoculação do PSS e do veneno da
aranha L. intermedia na pele do ventre de camundongos. Para os animais do grupo controle, inoculados
com PSS e tratados com dapsona foi observado a integridade das camadas da pele (A), próximo ao tecido
muscular (B) e a epiderme (C). Para os animais inoculados com 1,2 µg/g de veneno e tratados com
dapsona foi encontrado infiltrado inflamatório na hipoderme (D*a), leucócitos marginais (E*b), células
inflamatórias próximas a camada muscular (E*c) e integridade tecidual próximo a epiderme (F). n=4
animais por grupo experimental. Hematoxilina-Eosina. Aumentos de 40x e 400x.
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Figura 24. Análise histopatológica da pele do ventre de camundongos 10 dias após a inoculação do PSS
ou do veneno da aranha L. intermedia e tratamento oral com óleo de copaíba. Para os animais do grupo
controle, inoculados com PSS e tratados com óleo de copaíba observou-se a integridade das camadas da
pele (A), próximo ao tecido muscular (B) e a epiderme (C). Para os animais inoculados com 1,2 µg/g de
veneno e tratados com óleo de copaíba não foi observada a presença de infiltrado inflamatório em
nenhuma camada da pele (D), mas observou-se a presença de células inflamatórias isoladas, semelhantes
a macrófagos, próximas a camada muscular (E*a) e alguns pontos de proliferação da epiderme (F*b). n=4
animais por grupo experimental. Hematoxilina-Eosina. Aumentos de 4x e 40x.
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6.2.3 Análise da pele 30 dias após inoculação do veneno de Loxosceles intermedia e
tratamento oral com óleo de copaíba ou dapsona

Amostras de pele do ventre de camundongos foram retiradas 30 dias após a
inoculação do veneno ou da solução salina fisiológica (PSS) para análise
histopatológica. Nos animais do grupo controle, inoculados com PSS não foram
reveladas quaisquer alterações neste mesmo tempo de observação (Figura 25A/B/C).
Para os camundongos inoculados com veneno foram observadas células sugestivas de
macrófagos, próximas ao tecido muscular e integridade da derme e epiderme (Figura
25D/E/F). O grupo que recebeu inoculação de PSS e foi tratado com dapsona não
apresentou qualquer alteração na pele (Figura 26 A/B/C). Para o grupo inoculado com
veneno e tratado com dapsona foi demontrada a integridade do tecido muscular e a
presença de raras células inflamatórias na derme (Figura 26 D/E/F). O grupo que
recebeu PSS e tratamento com óleo de copaíba não apresentou qualquer alteração no
local da inoculação (Figura 27 A/B/C). Para o grupo inoculado com veneno e tratado
com óleo de copaíba, foi notado a integridade da camada muscular no local da
inoculação, contudo observou-se o aumento proliferação de fibroblastos próximo a
epiderme (Figura 27 D/E/F).
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Figura 25. Pele do ventre de camundongos 30 dias após a inoculação do PSS ou do veneno da aranha L.
intermedia. Para os animais do grupo controle, inoculados com PSS, foi observado a integridade das
camadas da pele (A), próximo ao tecido muscular (B) e a epiderme (C). Para os animais inoculados com
1,2 µg/g de veneno não foi observada a presença de infiltrado inflamatório em nenhuma camada da pele
(D), presença de poucas células sugestivas de macrófagos, próximas a camada muscular (E*a) e
integridade da epiderme (F). n=4 animais por grupo experimental. Hematoxilina-Eosina. Aumentos de 4x
e 40x.
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Figura 26. Pele de camundongos 30 dias após a inoculação do PSS ou do veneno da aranha L. intermedia
e tratamento oral com dapsona. Para os animais do grupo controle inoculados com PSS e tratados com
dapsona foi possível observar a integridade das camadas da pele (A), próximo ao tecido muscular (B) e a
epiderme (C). Para os animais inoculados com 1,2 µg/g de veneno e tratados com dapsona não foi notada
a presença de infiltrado inflamatório em nenhuma camada da pele (D), integridade da camada muscular
(E) e epiderme (F). n=4 animais por grupo experimental. Hematoxilina-Eosina. Aumentos de 4x e 40x.
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Figura 27. Análise da pele do ventre de camundongos 30 dias após a inoculação do PSS e do veneno da
aranha L. intermedia e tratamento oral com óleo de copaíba. Para os animais do grupo controle,
inoculados com tratados com óleo de copaíba foi observado a integridade das camadas da pele (A),
próximo ao tecido muscular (B) e a epiderme (C). Para os animais inoculados com 1,2 µg/g de veneno e
tratados com óleo de copaíba não foi observada a presença de infiltrado inflamatório em nenhuma camada
da pele (D), integridade da camada muscular (E) e alguns pontos de proliferação da epiderme (F*a). n=4
animais por grupo experimental. Hematoxilina-Eosina. Aumentos de 4x e 40x.
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6.2.4 Imunohistoquímica da pele de camundongos 3 dias após inoculação com
veneno de L. intermedia e tratamento com óleo de copaíba ou dapsona

Amostras de pele marcadas com anti-galectina-3 revelaram no grupo controle,
inoculado com PSS, expressão dessa molécula na epiderme e nas glândulas sebáceas
após 3 dias (Figura 28A). A análise da hipoderme próxima ao tecido muscular
demonstrou que as células galectina-3+ estavam no tecido adiposo nos animais
controles, inoculados com PSS (Figura 28B). Na derme, as células galectina-3+
apresentaram características morfológicas condizentes com fibroblastos (células finas e
alongadas) e macrófagos (células arredondadas com núcleo central grande, cromatina
frouxa e citoplasma abundante), indicando ampla distribuição de galectina-3 na pele
normal (Figura 28C). A inoculação do veneno gerou um infiltrado inflamatório,
caracterizado por expressiva positividade para galectina-3 na maioria das células
envolvidas com a resposta imunológica ao veneno (Figura 28D). A inoculação do
veneno modificou a constituição da hipoderme, o infiltrado inflamatório foi
+

caracterizado por altos níveis de galectina-3 nos leucócitos (Figura 28E). Nas glândulas
sebáceas e na epiderme menos células expressavam galectina-3 em relação ao grupo
controle, inoculado com PSS e sem tratamento (Figura 28F).

Após 3 dias, nos animais inoculados com PSS e tratados com dapsona, foi
notado as mesmas células galectina-3+, em relação ao grupo PSS sem tratamento (Figura
29A). O tratamento com dapsona, resultou em menor celularidade na hipoderme, com
aparente descontinuidade da matriz extracelular (Figura 29B). Nas glândulas sebáceas e
epiderme as células expressavam galectina-3 de maneira semelhante ao grupo controle,
inoculado com PSS e sem tratamento (Figura 29C). Os animais inoculados com veneno
e tratados com dapsona apresentaram distribuição de células galectina-3+ semelhante ao
grupo inoculado com PSS e tratado com dapsona (Figura 29D). Nestes animais, a
hipoderme também estava hipocelularizada e com escassa matriz extracelular,
associadas à redução na quantidade de células galectina-3+ (Figura 29E). Os animais
inoculados com veneno e tratados com dapsona também apresentaram redução do
infiltrado de células leucocitárias expressando galectina-3 (Figura 29E). Nas glândulas
sebáceas e epiderme as células expressavam galectina-3 de maneira semelhante ao
grupo controle, inoculado com PSS e tratado com dapsona (Figura 29F).
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Os animais inoculados com PSS e tratados com copaíba apresentaram os
mesmos tipos celulares positivos para galectina-3 na derme, em relação ao grupo PSS
sem tratamento (Figura 30A). O óleo de copaíba não alterou as estruturas marcadas na
hipoderme, sendo observada fraca expressão de galectina-3 no tecido adiposo (Figura
30B). O óleo de copaíba também manteve a distribuição de células galectina-3+
semelhantes a fibroblastos e glândulas sebáceas nos animais inoculados com PSS
(Figura 30C). Os animais inoculados com veneno e tratados com copaíba apresentaram
forte marcação na epiderme e na derme, incluindo as glândulas sebáceas e células
adjacentes à epiderme (Figura 30D). A matriz extracelular foi hiperreativa ao
tratamento, contendo áreas de expansão dérmica sugerindo remodelamento tecidual.
Nestes animais, não foi observado infiltrado inflamatório e consequentemente,
diminuição na quantidade de células galectina-3+ na hipoderme e tecido muscular
(Figura 30E). Este achado está diretamente correlacionado com a presença de estruturas
semelhantes a coroa, que consistem em organizações macrofágicas no tecido adiposo
fortemente positivas para galectina-3. A integridade do tecido muscular próximo a essas
estruturas, parece atrelada ao menor infiltrado inflamatório nesta região (Figura 30E). O
óleo de copaíba também manteve a distribuição de células galectina-3+ semelhantes a
fibroblastos e glândulas sebáceas nos animais inoculados com veneno (Figura 30F).
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Figura 28. Fotomicrografia de peles do ventre de camundongos marcadas com anti-galectina-3 após 3
dias da inoculação do PSS ou do veneno da aranha L. intermedia. Para os animais do grupo controle,
inoculados com PSS, epiderme e glândulas sebáceas foram marcados com anti-galectina-3 (A), algumas
células conjuntivas também foram galectina-3+ e o tecido muscular foi negativo para esta lectina (B),
próximo a epiderme células semelhantes a macrófagos e fibroblastos marcaram com anti-galectina-3 (C).
Para os animais inoculados com 1,2 µg/g de veneno foi observada a presença de infiltrado inflamatório
adjacente ao tecido muscular com alto índice de células marcadas para galectina-3 (D), marcação
significativa para galectina-3 na região do infiltrado inflamatório (E) e células dérmicas alongadas
fortemente marcadas para galectina-3, predominantemente fibroblastos (F). Epiderme (cabeças de seta);
Macrófagos (setas pontilhadas); Fibroblastos (setas); glândulas sebáceas (asteriscos). n=4 animais por
grupo experimental. Aumentos de 4x e 40x.
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Figura 29. Fotomicrografias de peles do ventre de camundongos marcadas com anti-galectina-3 após 3
dias da inoculação do PSS ou do veneno da aranha L. intermedia e tratamento oral com dapsona. Para os
animais do grupo controle, inoculados com PSS e tratados com dapsona, a epiderme e as glândulas
sebáceas foram marcados com anti-galectina-3 (A), algumas células conjuntivas também foram galectina3+ e o tecido muscular foi negativo para esta lectina (B), próximo a epiderme células semelhantes a
macrófagos e fibroblastos marcaram com anti-galectina-3 (C). Para os animais inoculados com 1,2 µg/g
de veneno e tratados com dapsona foi notada reação dérmica e células galectina-3+ acumuladas em áreas
próximas à epiderme e ao tecido adiposo adjacente ao tecido muscular (D), reduzida presença de células
leucocitárias expressando galectina-3 próximo ao tecido muscular (E) e derme, próxima a epiderme,
contendo células galectina-3+ mais alongadas e menor reação conjuntiva dérmica (F). Epiderme (cabeças
de seta); Macrófagos (setas pontilhadas); Fibroblastos (setas); glândulas sebáceas (asteriscos). n=4
animais por grupo experimental. Aumentos de 4x e 40x.
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Figura 30. Fotomicrografias de peles do ventre de camundongos marcadas com anti-galectina-3 após 3
dias da inoculação do PSS ou do veneno da aranha L. intermedia e tratamento oral com óleo de copaíba.
Para os animais do grupo controle, inoculados com PSS e tratados com óleo de copaíba, foram notadas
epiderme e glândulas sebáceas marcados com anti-galectina-3 (A), algumas células conjuntivas também
foram galectina-3+ e o tecido muscular foi negativo para esta lectina (B), próximo a epiderme células
semelhantes a macrófagos e fibroblastos marcaram com anti-galectina-3 (C). Para os animais inoculados
com 1,2 µg/g de veneno e tratados com óleo de copaíba foi observada intensa reação dérmica e células
galectina-3+ acumuladas em áreas próximas à epiderme e ao tecido adiposo adjacente ao tecido muscular
(D), reduzido infiltrado inflamatório associado com a presença de CLSs (crown-like structures)
fortemente positivos para galectina-3 no tecido adiposo adjacente ao tecido muscular (E) e intensa reação
dérmica e células galectina-3+ próximas a epiderme (F). Epiderme (cabeças de seta); Macrófagos (setas
pontilhadas); Fibroblastos (setas); glândulas sebáceas (asteriscos). n=4 animais por grupo experimental.
Aumentos de 4x e 40x.
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6.2.5 Imunohistoquímica da pele de camundongos após 10 dias da inoculação com
veneno de L. intermedia e tratamento com óleo de copaíba ou dapsona

Após 10 dias, a pele dos animais controles, inoculados com PSS, manteve as
mesmas estruturas da pele expressando galectina-3: epiderme, algumas células da derme
e glândulas sebáceas (Figura 31A). O contato entre o tecido conjuntivo da derme e o
tecido muscular estava totalmente íntegro e sem infiltrado inflamatório (Figura 31B).
Epiderme e glândulas sebáceas também foram positivas para galectina-3, foi notado
também um misto de células semelhantes a macrófagos e fibroblastos galectina-3+
(Figura 31C). No grupo inoculado com veneno, após 10 dias foi observado infiltrado
inflamatório reduzido marcado com anti-galectina-3, quando comparado com ao
observado após 3 dias (Figura 31D). No sítio inflamatório, foi observado marcação de
galectina-3 nos leucócitos e algumas células semelhantes a fibroblastos e macrófagos
(Figura 31E). Na derme próxima a epiderme, foi observada a presença predominante de
células galectina-3+ com morfologia similar a macrófagos (Figura 31F).

Nos animais inoculados com PSS e tratados com dapsona (Figura 32A), as
células galectina-3+ foram os mesmos tipos das marcadas no grupo PSS sem tratamento,
após 10 dias. A dapsona não modificou a arquitetura histológica da hipoderme, próxima
ao tecido muscular, bem como a distribuição das células galectina-3+ e alguns
fibroblastos foram negativos para galectina-3 (Figura 32B). A dapsona manteve o perfil
de distribuição de células galectina-3+ na epiderme e glândulas sebáceas dos animais
inoculados com PSS (Figura 32C). No grupo inoculado com veneno, a dapsona reduziu
o infiltrado inflamatório e a derme nestes animais foi marcada com fraca intensidade
para galectina-3 (Figura 32D). Na região próxima ao tecido muscular, houve um misto
de células inflamatórias positivas e negativas para galectina-3, com morfologia variando
entre mononucleares e polimorfonucleares (Figura 32E). A dapsona gerou uma resposta
com predominância de células semelhantes a fibroblastos positivos para galectina-3
próximo a epiderme, com citoplasmas mais alongados e núcleos achatados (Figura
32F).

Nos animais inoculados com PSS e tratados com óleo de copaíba, as células
galectina-3+ foram os mesmos tipos das marcadas no grupo PSS sem tratamento (Figura
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33A). O óleo de copaíba manteve o perfil de distribuição de células galectina-3+, baixa
marcação na hipoderme (Figura 33B) e maior intensidade de marcação na epiderme,
glândulas sebáceas e fibroblastos (Figura 33C). No grupo inoculado com veneno, o óleo
de copaíba reduziu significativamente o infiltrado, em relação ao grupo veneno sem
tratamento. Nestes animais, houve uma marcação para galectina-3 na derme e em alguns
pontos do tecido adiposo (Figura 33D). O tecido muscular apresentou células marcadas
com perfil morfológico compatível com macrófagos, ou seja, células e núcleos ovais
com alta relação citoplasma/núcleo devido a extensa área citoplasmática (Figura 33E).
O tratamento com óleo de copaíba dos animais inoculados com veneno, gerou uma
resposta com maior acúmulo de células galectina-3+ na derme adjacente à epiderme e
reação conjuntiva compatível com remodelamento da matriz extracelular (Figura 33F).
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Figura 31. Fotomicrografias de peles do ventre de camundongos marcadas com anti-galectina-3 após 10
dias da inoculação do PSS ou do veneno da aranha L. intermedia. Para os animais do grupo controle,
inoculados com PSS, foram notadas epiderme e glândulas sebáceas marcados com anti-galectina-3 (A),
algumas células conjuntivas também foram galectina-3+ e o tecido muscular foi negativo para esta lectina
(B), próximo a epiderme células semelhantes a macrófagos e fibroblastos marcaram com anti-galectina-3
(C). Para os animais inoculados com 1,2 µg/g de veneno foi observada intensa reação dérmica e células
galectina-3+ acumuladas em áreas próximas à epiderme e ao tecido adiposo adjacente ao tecido muscular
(D), reduzido infiltrado inflamatório associado ao tecido muscular (E) e intensa reação dérmica e células
galectina-3+ próximas a epiderme (F). Epiderme (cabeças de seta); Macrófagos (setas pontilhadas);
Fibroblastos (setas); glândulas sebáceas (asteriscos). n=4 animais por grupo experimental. Aumentos de
4x e 40x.
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Figura 32. Fotomicrografias de peles do ventre de camundongos marcadas com anti-galectina-3 após 10
dias da inoculação do PSS ou do veneno da aranha L. intermedia e tratamento oral com dapsona. Para os
animais do grupo controle, inoculados com PSS e tratados com dapsona, a epiderme e as glândulas
sebáceas foram marcados com anti-galectina-3 (A), algumas células conjuntivas também foram galectina3+ e o tecido muscular foi negativo para esta lectina (B), próximo a epiderme células semelhantes a
macrófagos e fibroblastos marcaram com anti-galectina-3 (C). Para os animais inoculados com 1,2 µg/g
de veneno e tratados com dapsona foi notada reação dérmica e células galectina-3+ acumuladas em áreas
próximas à epiderme e ao tecido adiposo adjacente ao tecido muscular (D), células positivas e negativas
para galectina-3 próximas ao tecido muscular (E) e derme, próxima a epiderme, contendo células
galectina-3+ mais alongadas e menor reação conjuntiva dérmica (F). Epiderme (cabeças de seta);
Macrófagos (setas pontilhadas); Fibroblastos (setas); glândulas sebáceas (asteriscos). n=4 animais por
grupo experimental. Aumentos de 4x e 40x.
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Figura 33. Fotomicrografias de peles do ventre de camundongos marcadas com anti-galectina-3 após 10
dias da inoculação do PSS ou do veneno da aranha L. intermedia e tratamento oral com óleo de copaíba.
Para os animais do grupo controle, inoculados com PSS e tratados com óleo de copaíba, foram notadas
epiderme e glândulas sebáceas marcados com anti-galectina-3 (A), algumas células conjuntivas também
foram galectina-3+ e o tecido muscular foi negativo para esta lectina (B), próximo a epiderme glândulas
sebáceas, células semelhantes a macrófagos e fibroblastos marcaram com anti-galectina-3 (C). Para os
animais inoculados com 1,2 µg/g de veneno e tratados com óleo de copaíba foram observados os maiores
níveis de marcação para galectina-3 nos tecidos analisados e uma redução significativa no infiltrado
inflamatório (D), com intensidade de marcação reduzida para galectina-3 nos tecidos adjacentes ao tecido
muscular (E) e intensa reação dérmica e células galectina-3+ menos alongadas em relação ao grupo
veneno sem tratamento (F). Epiderme (cabeças de seta); Macrófagos (setas pontilhadas); Fibroblastos
(setas); glândulas sebáceas (asteriscos). n=4 animais por grupo experimental. Aumentos de 4x e 40x.
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6.2.6 Imunohistoquímica comparativa da pele de camundongos após 3 e 10 dias da
inoculação com veneno de L. intermedia e tratamento com óleo de copaíba

No grupo veneno tratado com óleo de copaíba, aglomerados de macrófagos
típicos de tecido adiposo denominados Crown-Like Structures (CLSs) foram
encontrados na pele. Os CLSs foram descritos como uma “coroa” de macrófagos em
torno de adipócitos necróticos em tecido adiposo obeso, com alta capacidade de
produzirem TNF-α e IL-6, ou seja, citocinas pró-inflamatórias (Strissel et al., 2007).
Após 3 dias de tratamento, os CLSs foram restritos ao tecido adiposo vizinho ao tecido
muscular contendo o infiltrado inflamatório (Figura 34A). Estas organizações celulares
apresentaram forte marcação para galectina-3 (Figura 34B). Após 10 dias de tratamento,
a quantidade de células organizadas e a intensidade de marcação para galectina-3 passou
a ser mista, ou seja, CLSs com alta ou baixa celularidade diretamente proporcional à
intensidade de marcação (Figura 34C). Nas CLSs com menos macrófagos, observou-se
células galectina-3+ com intensidade de marcação diretamente correlacionada com
alongamento, ou seja, macrófagos pouco alongados ou ovais apresentam níveis mais
baixos de galectina-3 (Figura 34D).
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Figura 34. Fotomicrografias de peles do ventre de camundongos contendo crown-like structures
marcadas com anti-galectina-3 após 3 e 10 dias da inoculação do veneno de L. intermedia e tratamento
com óleo de copaíba. Pele representativa de animais inoculados com veneno e tratados com copaíba por 3
dias, as setas apontam para crown-like structures positivas para galectina-3 (A). CLSs galectina-3+
organizados de forma circunscrita a uma célula, possivelmente um adipócito (cabeça de seta apontando
para o núcleo) (B). Com 10 dias de tratamento, células galectina-3+ organizadas de forma circunscrita a
uma célula apresentavam diferentes níveis de marcação e volume de células circunscritas ao alvo (C). No
10º dia, havia um predomínio de CLSs com maracação para galectina-3 variando de baixa a moderada
(D). CLSs expressando altos níveis de galectina-3 (setas inteiras); CLSs expressando médios ou baixos
níveis de galectina-3 (setas pontilhadas); tecido muscular (asteriscos). n=4 animais por grupo. Aumentos
de 4 e 40x.
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6.2.7 Imunohistoquímica da pele de camundongos inoculados com veneno de L.
intermedia e tratados com óleo de copaíba ou dapsona, após 30 dias

Após 30 dias, a pele dos animais controles, inoculados com PSS, manteve as
mesmas estruturas da pele marcadas com anti-galectina-3, estas são, epiderme, algumas
células da derme e glândulas sebáceas (Figura 35A). Nestes animais, o tecido
conjuntivo da derme próximo ao tecido muscular estava marcado com baixa intensidade
com anti-galectina-3 (Figura 35B). Este grupo apresentou forte marcação para
galectina-3 na epiderme, glândula sebáceas, células semelhantes a macrófagos e
fibroblastos na derme (Figura 35C). No grupo veneno, 30 dias após a inoculação foi
observado pequenos focos do infiltrado inflamatório, quando comparado aos demais
tempos de observação, 3 e 10 dias (Figura 35D). Neste grupo, o infiltrado inflamatório
foi caracterizado predominantemente por células mononucleares positivas para
galectina-3 na hipoderme próxima ao tecido muscular (Figura 35E). A inoculação do
veneno induziu resposta conjuntiva caracterizada por predomínio de células galectina-3+
semelhantes a macrófagos e fibroblastos (Figura 35F).
As mesmas células galectina-3+ foram observadas nos animais inoculados com
PSS tratados com dapsona (Figura 36A). A dapsona não alterou o padrão de marcação
para galectina-3 no tecido muscular (Figura 36B), derme e epiderme (Figura 36C) dos
animais inoculados com PSS. Nos animais inoculados com veneno e tratados com
dapsona foi observado a marcação com anti-galectina-3 nas poucas células inflamatórias
localizadas entre tecido adiposo e muscular (Figura 36D). Nestes animais inoculados
com veneno, tratados com dapsona, houve um misto de células inflamatórias positivas e
negativas para galectina-3 (Figura 36E). Na derme próxima a epiderme, foram
observadas células semelhantes a macrófagos e fibroblastos galectina-3+ (Figura 36F)
As mesmas células galectina-3+ foram observadas nos animais inoculados com
PSS tratados com óleo de copaíba (Figura 37A). O óleo de copaíba não modificou a
distribuição das células galectina-3+ com baixa marcação na hipoderme (Figura 37B) e
forte marcação na epiderme, glândulas sebáceas e fibroblastos (Figura 37C). O óleo de
copaíba aumentou os níveis de galectina-3 na derme dos animais inoculados com
veneno (Figura 37D). O tecido muscular apresentou células marcadas com um perfil
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morfológico compatível com macrófagos, ou seja, células e núcleos ovais com alta
relação citoplasma/núcleo devido a extensa área citoplasmática (Figura 37E). O óleo de
copaíba gerou uma resposta similar ao grupo veneno sem tratamento na derme, com
células predominantemente alongadas marcadas para galectina-3 (Figura 37F).
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Figura 35. Fotomicrografias de peles do ventre de camundongos marcadas com anti-galectina-3 após 30
dias da inoculação do PSS ou do veneno da aranha L. intermedia. Para os animais do grupo controle,
inoculados com PSS, foram notadas epiderme e derme marcados com anti-galectina-3 (A), baixa
marcação para galectina-3 na interface tecido conjuntivo e muscular (B), próximo a epiderme glândulas
sebáceas, macrófagos e fibroblastos marcados com anti-galectina-3 (C). Para os animais inoculados com
1,2 µg/g de veneno foi observada intensa reação dérmica e células galectina-3+ acumuladas em áreas
próximas à epiderme (D), reduzido infiltrado inflamatório associado ao tecido muscular (E) e derme
caracterizada por células alongadas marcadas para galectina-3 (F). Epiderme (cabeças de seta);
Macrófagos (setas pontilhadas); Fibroblastos (setas); glândulas sebáceas (asteriscos). n=4 animais por
grupo experimental. Aumentos de 4x e 40x.
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Figura 36. Fotomicrografias de peles do ventre de camundongos marcadas com anti-galectina-3 após 30
dias da inoculação do PSS ou do veneno da aranha L. intermedia e tratamento oral com dapsona. Para os
animais do grupo controle, inoculados com PSS e tratados com dapsona, a epiderme e as glândulas
sebáceas foram marcados com anti-galectina-3 (A), algumas células conjuntivas também foram galectina3+ e o tecido muscular foi negativo para esta lectina (B), próximo a epiderme células semelhantes a
macrófagos e fibroblastos marcaram com anti-galectina-3 (C). Para os animais inoculados com 1,2 µg/g
de veneno e tratados com dapsona foi notado infiltrado inflamatório com células marcadas para galectina3 (D), células galectina-3+ semelhantes a fibroblastos próximas ao tecido muscular (E) e derme, próxima
a epiderme, contendo células galectina-3+ mais alongadas e menor reação dérmica (F). Epiderme (cabeças
de seta); Macrófagos (setas pontilhadas); Fibroblastos (setas); glândulas sebáceas (asteriscos). n=4
animais por grupo experimental. Aumentos de 4x e 40x.

97

COPAÍBA

A

C

PSS

B

*
100µm

D

10µm

10µm

F

VENENO

E

*
100µm

10µm

10µm

Figura 37. Fotomicrografias de peles do ventre de camundongos marcadas com anti-galectina-3 após 30
dias da inoculação do PSS ou do veneno da aranha L. intermedia e tratamento oral com óleo de copaíba.
Para os animais do grupo controle, inoculados com PSS e tratados com óleo de copaíba, foram notadas
epiderme e glândulas sebáceas marcados com anti-galectina-3 (A), algumas células conjuntivas também
foram galectina-3+ e o tecido muscular foi negativo para esta lectina (B), próximo a epiderme glândulas
sebáceas, células semelhantes a macrófagos e fibroblastos marcaram com anti-galectina-3 (C). Para os
animais inoculados com 1,2 µg/g de veneno e tratados com óleo de copaíba foram observados altos níveis
de marcação para galectina-3, principalmente na derme (D), com intensidade de marcação reduzida para
galectina-3 nos tecidos adjacentes ao tecido muscular (E) e intensa reação dérmica e um elevado número
de células galectina-3+ (F). Epiderme (cabeças de seta); Macrófagos (setas pontilhadas); Fibroblastos
(setas); glândulas sebáceas (asteriscos). n=4 animais por grupo experimental. Aumentos de 4x e 40x.
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6.2.8 Análise histopatológica do rim 3 dias após inoculação do veneno de
Loxosceles intermedia e tratamento oral com óleo de copaíba ou dapsona

Um dos rins dos camundongos foi retirado 3 dias após a inoculação do veneno
ou da solução salina fisiológica (PSS) e tratamento oral com óleo de copaíba ou
dapsona para avaliação histopatológica. Foi analisada separadamente a região cortical e
a região medular. Nos animais do grupo controle, inoculados com PSS foram
observadas características normais no córtex, com evidente presença da borda em
escova nos túbulos proximais e áreas vasculares que formam o tufo glomerular (Figura
38 A). Na região medular também foram observadas características normais para um
rim saudável, túbulos definidos, com lúmen claro típicos da alça de Henle, e circulação
sanguínea periférica (Figura 38 B). No córtex renal dos camundongos inoculados com
veneno, foi observado deposição de material hialino no interior do glomérulo e maior
coloração do citoplasma das células dos túbulos contorcidos proximais e distais,
sugestivo do acúmulo de proteína nos túbulos (Figura 38 C). Na região medular, foi
observada extensa área de necrose das células tubulares da alça de Henle, pela presença
de material pouco corado dentro dos túbulos e alguns núcleos picnóticos (Figura 38 D).

No córtex do grupo que recebeu inoculação de PSS e foi tratado com dapsona
foi possível notar a presença de túbulo fechado por material hialino e outros pontos de
acúmulo de material hialino em glomérulos e células tubulares (Figura 39 A). Na região
medular, foram observadas somente a presença de alguns túbulos com material hialino
(Figura 39 B). Para o grupo inoculado com veneno e tratado com dapsona observou-se
presença de glomérulo com esclerose segmentar e pontos necróticos nos túbulos
proximais e distais, com células tubulares no lúmen (Figura 39 C). Na região medular
destes animais, verificou-se a presença de células tubulares necróticas no interior dos
túbulos da alça de Henle e núcleos picnóticos (Figura 39 D).

O grupo que recebeu PSS e tratamento com óleo de copaíba apresentou dilatação
dos túbulos e núcleos picnóticos tanto no córtex (Figura 40 A), quanto na região
medular (Figura 40 B). Para o grupo inoculado com veneno e tratado com óleo de
copaíba, verificou-se nos túbulos da região cortical, acúmulo de material hialino,
dilatação dos túbulos proximais e distais, e a presença de núcleos picnóticos (Figura
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40C). Na medula renal foi observado células tubulares necróticas e núcleos picnóticos
(Figura 40D).
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Figura 38. Análise histopatológica do rim de camundongos 3 dias após a inoculação do PSS e do veneno
da aranha L. intermedia na região ventral. Para os animais do grupo controle, inoculados com PSS,
observou-se a integridade das estruturas renais no córtex (A) e na região medular (B). Para os animais
inoculados com 1,2 µg/g de veneno, foi observado deposição de material hialino no interior do glomérulo
(C*a) e dentro do citoplasma das células dos túbulos proximais e distais, diminuindo o lúmen destes
(C*b). Na região medular, foi observada extensa área de necrose das células da alça de Henle (D*c) e
núcleos picnóticos (D*d). n=4 animais por grupo experimental. Hematoxilina-Eosina. Aumento de 20x.
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Figura 39. Rim de camundongos 3 dias após inoculação com PSS e veneno da aranha L. intermedia na
região ventral e tratados por via oral com dapsona . Para os animais do grupo controle, inoculados com
PSS e tratados com dapsona observou-se a presença de túbulos fechados por material hialino (A*a) e
outros pontos de acúmulo de material hialino (A*b). Já na região medular, foram observadas somente de
algumas células tubulares com material hialino (B). Para os animais inoculados com 1,2 µg/g de veneno e
tratados com dapsona, observou-se a presença de glomérulo com esclerose segmentar (C*c) e pontos
necróticos nos túbulos proximais (C*d), com células tubulares no lúmen (C*e). Na região medular,
observou-se a presença de células tubulares necróticas no interior dos túbulos da alça de Henle (D*f) e
núcleos picnóticos (D*g). n=4 animais por grupo experimental. Hematoxilina-Eosina. Aumento 20x.
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Figura 40. Rim de camundongos 3 dias após a inoculação do PSS e do veneno da aranha L. intermedia na
região ventral e tratamento oral com óleo de copaíba. Para os animais do grupo controle, PSS, tratados
com óleo de copaíba foi possível observar dilatação dos túbulos no córtex (A*a) e núcleos picnóticos
tanto no córtex (A*b), quanto na região medular (B*c). Para os animais inoculados com 1,2 µg/g de
veneno e tratados com óleo de copaíba, foi observado, na região cortical, acúmulo de material hialino
(C*d), dilatação dos túbulos proximais (C*e), dilatação dos túbulos distais (C*f) e a presença de núcleos
picnóticos (C*g). Na região medular, foi possível observar células tubulares necróticas (D*h) e núcleos
picnóticos (D*i). n=4 animais por grupo experimental. Hematoxilina-Eosina. Aumento de 20x.
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6.2.9 Efeito do tratamento oral com óleo de copaíba ou dapsona em camundongos
inoculados com o veneno de Loxosceles intermedia sobre o rim após 10 dias

Para análise histopatológica do efeito do veneno e dos tratamentos após 10 dias,
foi retirado um dos rins dos camundongos. Não foram observadas alterações nas
características normais do córtex (Figura 41 A) e medula renais (Figura 41 B) de
camundongos controle inoculados com PSS. Para os animais inoculados com veneno foi
possível observar a dilatação de túbulos no córtex (Figura 41 C). Na região medular dos
rins destes animais, não foram observadas alterações, quando comparadas ao grupo
controle (Figura 41 D).

No córtex renal dos camundongos inoculados com PSS (Figura 42 A) ou veneno
(Figura 42 C) e tratados com dapsona foi observado espessamento do folheto parietal de
alguns glomérulos, sobretudo nos animais inoculados com PSS, que pode ser decorrente
de uma possível glomerulopatia. Na região medular dos animais inoculados com PSS e
tratados com dapsona não foram observadas alterações na região medular, túbulos
definidos, com lúmen claro e circulação sanguínea periférica (Figura 42 B), por outro
lado, nos animais inoculados com veneno e tratados com dapsona verificou-se a
presença de células necróticas nos túbulos contorcidos distais (Figura 42 D).

Nos animais inoculados com PSS e tratados com óleo de copaíba não foram
observadas alterações nas regiões cortical (Figura 43 A) e medular (Figura 43 B). Para
os grupos inoculados com veneno e tratados com óleo de copaíba foi observado, na
região cortical, a presença de pequenos cilindros hialinos próximos aos glomérulos
(Figura 43 C). Na região medular não foram observadas alterações que diferem das
características do rim normal (Figura 43 D).
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Figura 41. Rins de camundongos inoculados com PSS e veneno da aranha L. intermedia na região ventral
após 10 dias. Para os animais do grupo controle, inoculados com PSS, não foram observadas alterações
nas características normais do córtex (A) e medula renais (B). Para os animais inoculados com 1,2 µg/g
de veneno, foi observado, na região cortical, a dilatação de túbulos contorcidos distais (C*a). Na região
medular não foram observadas alterações, quando comparadas ao grupo controle (D). n=4 animais por
grupo experimental. Hematoxilina-Eosina. Aumento de 20x.
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Figura 42. Efeitos do tratamento oral com dapsona sobre o rim de camundongos 10 dias depois da
inoculação do PSS e do veneno da aranha L. intermedia na região ventral. Para os animais do grupo
controle, inoculados com PSS e tratados com dapsona foi observado espessamento do folheto parietal de
alguns glomérulos no córtex (A*a) e não foram observadas alterações na região medular (B). Para os
animais inoculados com 1,2 µg/g de veneno e tratados com dapsona, foi observado, na região cortical,
espessamento do folheto parietal de alguns glomérulos (C*b). Na região medular foi observada a presença
de células necróticas nos túbulos da alça de Henle (D*c). n=4 animais por grupo experimental.
Hematoxilina-Eosina. Aumento de 20x.
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Figura 43. Rim de camundongos 10 dias após inoculação com PSS e veneno de L. intermedia e tratados
por via oral com óleo de copaíba. Para os animais do grupo controle tratados com óleo de copaíba não
foram observadas alterações nas regiões cortical (A) e medular (B). Para os animais inoculados com 1,2
µg/g de veneno e tratados com óleo de copaíba, foi observado, na região cortical, a presença de pequenos
cilindros hialinos próximos aos glomérulos (C*a). Na região medular não foram observadas alterações
que diferem das características de um rim normal (D). n=4 animais por grupo experimental.
Hematoxilina-Eosina. Aumento de 20x.
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6.2.10 Análise do rim de camundongos inoculados com veneno de L. intermedia e
tratados com óleo de copaíba ou dapsona, após 30 dias

Após 30 dias, a análise histopatológica dos camundongos inoculados com
veneno ou solução salina fisiológica (PSS), divididos em seis grupos, tratados ou não
com óleo de copaíba ou dapsona, foi realizada pela retirada de um dos rins. Não foram
observadas alterações nas características normais do córtex (Figura 44 C) e medula
renais (Figura 44D) de camundongos inoculados com veneno após 30 dias, quando
comparados aos animais do grupo controle inoculados com PSS (Figura 44 A/B).

Nos animais inoculados com PSS e tratados com dapsona não se notou
alterações nas regiões cortical (Figura 45 A) e medular (Figura 45 B). No córtex renal
dos camundongos inoculados com veneno e tratados com dapsona, foi observada
dilatação de túbulos contorcidos proximais, com células necróticas no lúmen e
congestão renal, indicativo de lesão renal crônica (Figura 45 C). Na região medular
desses animais, não foram observadas alterações, quando comparados ao grupo controle
(Figura 45 D).

Para os animais controle inoculados com PSS e tratados com óleo de copaíba
não foram observadas alterações nas regiões cortical (Figura 46 A) e medular (Figura 46
B). Para o grupo inoculado com veneno e tratado com óleo de copaíba observou-se a
presença de glomérulos atrofiados e glomérulos lobulados na região cortical, indicativo
de glomerulopatia membranoproliferativa (Figura 46 C). Na região medular do grupo
inoculado com veneno e tratado com óleo de copaíba não teve alterações (Figura 46 D)
em relação ao grupo inoculado com PSS e tratado com óleo de copaíba.
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Figura 44. Rim de camundongos 30 dias após a inoculação do PSS e do veneno da aranha L. intermedia
na região ventral. Para os animais do grupo controle, inoculados com PSS, não foram observadas
alterações nas regiões cortical (A) e medular (B). Para os animais inoculados com 1,2 µg/g de veneno,
também não foram observadas alterações nas características normais do córtex (C) e medula renais (D).
n=4 animais por grupo experimental. Hematoxilina-Eosina. Aumento de 20x.
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Figura 45. Rim de camundongos 30 dias após a inoculação do PSS e do veneno da aranha L. intermedia
na região ventral e tratamento oral com dapsona. Para os animais do grupo controle, inoculados com PSS
e tratados com dapsona não observou-se alterações nas regiões cortical (A) e medular (B). Para os
animais inoculados com 1,2 µg/g de veneno e tratados com dapsona, foi observada dilatação de túbulos
contorcidos proximais, com células necróticas no lúmen (C*a) e congestão renal. Na região medular não
foram observadas alterações (D). n=4 animais por grupo experimental. Hematoxilina-Eosina. Aumento de
20x.
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Figura 46. Rim de camundongos 30 dias após inoculação com PSS e veneno da aranha L. intermedia na
região ventral e tratamento com óleo de copaíba. Para os animais do grupo controle, inoculados com PSS
e tratados com óleo de copaíba não foram observadas alterações nas regiões cortical (A) e medular (B).
Para os animais inoculados com 1,2 µg/g de veneno tratados com óleo de copaíba, observou-se a presença
de glomérulos atrofiados (C*a) e glomérulos lobulados na região cortical (C*b). Na região medular não
foram observadas alterações (D). n=4 animais por grupo experimental. Hematoxilina-Eosina. Aumento de
20x.
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6.2.11 Imunohistoquímica com anti-Jagged-1 no rim de camundongos inoculados
com veneno de L. intermedia e tratados com óleo de copaíba ou dapsona, após 3, 10
e 30 dias

Para verificar os danos renais, foi usado como marcador de lesão tubular o
anticorpo para o ligante jagged-1. Amostras do córtex renal foram marcadas com antijagged-1 após 3 dias da injeção do veneno de L. intermedia. No grupo controle
inoculado com PSS, jagged-1 foi expresso em células dos túbulos contorcidos
proximais em baixa intensidade, nas dos túbulos contorcidos distais e em algumas
intersticiais (Figura 47A). No grupo inoculado com PSS e tratado com copaíba, a
intensidade da expressão da molécula nos túbulos contorcidos proximais e distais foi
maior em relação ao grupo PSS sem tratamento (Figura 47B). No córtex renal dos
animais inoculados com PSS e tratados com dapsona, somente alguma células dos
túbulos contorcidos proximais apresentaram resquício de marcação para jagged-1. Nos
túbulos contorcidos distais, poucas células tubulares foram positivas para jagged-1
(Figura 47C). Após 3 dias da inoculação do veneno, observou-se, na região glomerular,
a presença de algumas células epiteliais do folheto parietal glomerular positivas para
jagged-1. Nestes animais, a marcação nos túbulos contorcidos proximais foi
praticamente ausente. Nos túbulos contorcidos distais, havia uma marcação significativa
em parte das células tubulares. Células intersticiais marcadas para jagged-1 também
foram encontradas nestes animais (Figura 47D). Nos animais inoculados com veneno e
tratados com óleo de copaíba houve aumento da expressão de jagged-1 nas células do
folheto parietal glomerular, tubulares proximais e tubulares distais (Figura 47E). Já a
dapsona reduziu os níveis de jagged-1 nos túbulos contorcidos proximais e distais,
entretanto, células jagged-1+ foram encontradas no epitélio do folheto parietal
glomerular (Figura 47F).

O córtex renal dos animais foi avaliado quanto à distribuição de células jagged1+ no após 10 dias da injeção do veneno de L. intermedia. No grupo controle inoculado
com PSS, jagged-1 foi encontrada preferencialmente nos túbulos contorcidos distais e
em menor intensidade nos túbulos contorcidos proximais (Figura 48A). No grupo
inoculado com PSS e tratado com copaíba, houve uma redução na intensidade de
marcação nos túbulos contorcidos distais em relação ao grupo PSS sem tratamento
(Figura 48B). Nos animais inoculados com PSS e tratados com dapsona, as células
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epiteliais dos túbulos contorcidos proximais apresentaram marcação branda para
jagged-1. Nos túbulos contorcidos distais, somente algumas células eram jagged-1+
(Figura 48C). No grupo veneno, 10 dias após a injeção foi notado a redução da
expressão de jagged-1 nos túbulos contorcidos proximais e distais. Células intersticiais
jagged-1+ foram detectadas com níveis brandos de expressão de jagged-1 neste tempo
experimental (Figura 48D). O tratamento com copaíba aumentou a expressão de jagged1 nas células epiteliais tubulares proximais e tubulares distais nos animais inoculados
com veneno (Figura 48E). A dapsona reduziu os níveis da expressão de jagged-1 nos
túbulos contorcidos proximais e distais em relação ao grupo veneno e copaíba,
entretanto, células jagged-1+ foram encontradas nos glomérulos (Figura 48F).

No córtex renal de animais inoculados com PSS após 30 dias, havia células
marcadas para jagged-1 nos túbulos contorcidos distais e em menor intensidade nos
túbulos contorcidos proximais e glomérulos (Figura 49A). Os animais inoculados com
PSS e tratados com copaíba apresentaram semelhança na intensidade de expressão entre
os tipos celulares positivos para jagged-1, bem como em relação ao grupo PSS (Figura
49B). A dapsona reduziu a intensidade de marcação para jagged-1 nos animais
inoculados com PSS nas células epiteliais dos túbulos contorcidos proximais e distais,
caracterizadas por algumas células jagged-1+ (Figura 49C). Nos animais inoculados
com veneno, houve uma redução de células jagged-1+ após 30 dias da inoculação. Além
disso, uma fraca marcação foi observada nos túbulos contorcidos proximais e distais
(Figura 49D). No grupo inoculado com veneno e tratado com óleo de copaíba houve
aumento da expressão de jagged-1 nas células epiteliais tubulares proximais, tubulares
distais e glomerulares. Células semelhantes às justaglomerulares também foram
fortemente marcadas neste grupo de animais (Figura 49E). O grupo inoculado com
veneno e tratado com dapsona também apresentou aumento dos níveis da expressão de
jagged-1 quando comparado ao grupo veneno nos túbulos contorcidos proximais, distais
e nos glomérulos. Porém, este grupo apresentou menor expressão de jagged-1 quando
comparado ao grupo copaíba (Figura 49F).
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Figura 47. Fotomicrografias do córtex renal marcado com anti-jagged-1 após 3 dias da inoculação com
veneno de L. intermedia e tratamento com óleo de copaíba e dapsona. Grupo PSS, controle sem
tratamento, contendo células epiteliais de túbulos contorcidos distais e células intersticiais
significativamente marcadas para jagged-1 e túbulo contorcido proximal com marcação branda (A).
Grupo PSS tratado com dapsona contendo células jagged-1+ e jagged-1- alternando nos túbulos
contorcidos distais (B). No grupo PSS tratado com copaíba, células jagged-1+ foram detectadas com alta
intensidade de marcação nos túbulos contorcidos distais e proximais (C). Animais inoculados com veneno
apresentaram células jagged-1+ na cápsula glomerular, no interstício e em alternância com células jagged1- nos túbulos contorcidos distais (D). O grupo inoculado com veneno, tratado com dapsona, apresentou
níveis reduzidos de jagged-1 nas células glomerulares e tubulares proximais, com forte intensidade nos
túbulos contorcidos distais (E). O grupo inoculado com veneno e tratado com copaíba mostrou intensa
marcação glomerular, tubular distal e proximal (F). Células glomerulares (setas pontilhadas); Células
intersticiais (cabeças de seta); Túbulos contorcidos proximais (asterisco); Túbulos contorcidos distais
(setas). n=4 animais por grupo. Aumento de 20x.
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Figura 48. Fotomicrografais do córtex renal marcado com anti-jagged-1 após 10 dias da inoculação com
veneno de L. intermedia e tratamento com óleo de copaíba e dapsona. Grupo PSS, controle sem
tratamento contendo células epiteliais tubulares contorcidas distais e alguns túbulos contorcidos
proximais com significativa expressão de jagged-1 (A). Grupo PSS tratado com dapsona contendo células
jagged-1+ e jagged-1- alternadas nos túbulos contorcidos distais (B). No grupo PSS tratado com copaíba,
células jagged-1+ foram detectadas nos túbulos contorcidos distais e proximais (C). Animais inoculados
com veneno apresentaram células jagged-1+ nos túbulos contorcidos distais e fracamente positivas nos
túbulos contorcidos proximais e interstício (D). O grupo inoculado com veneno, tratado com dapsona,
apresentou positividade glomerular, tubular proximal e distal (E). O grupo inoculado com veneno e
tratado com copaíba mostrou intensa marcação tubular distal e proximal (F). Células glomerulares (setas
pontilhadas); Células intersticiais (cabeças de seta); Túbulos contorcidos proximais (asterisco); Túbulos
contorcidos distais (setas). n=4 animais por grupo. Aumento de 20x.
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Figura 49. Fotomicrografias do córtex renal marcado com anti-jagged-1 após 30 dias da inoculação com
veneno de L. intermedia e tratamento com óleo de copaíba e dapsona. Grupo PSS, controle sem
tratamento, contendo células tubulares contorcidas proximais, distais e glomerulares marcadas para
jagged-1 (A). Grupo PSS tratado com dapsona apresentando células jagged-1+ e jagged-1- alternadas nos
túbulos contorcidos distais e fraca marcação nos túbulos contorcidos proximais (B). No grupo PSS tratado
com copaíba, células tubulares contorcidas proximais, distais e glomerulares foram positivos para jagged1, porém a intensidade de marcação foi maior, quando comparadas ao grupo PSS (C). Animais inoculados
com veneno tiveram uma redução significativa na quantidade de células jagged-1+ (D). O grupo
inoculado com veneno, tratado com dapsona, teve intensidade de marcação aumentada em relação ao
grupo veneno nos mesmos tipos celulares (E). O grupo inoculado com veneno e tratado com copaíba
mostrou intensa marcação tubular distal, proximal e glomerular (F). Células glomerulares (setas
pontilhadas); Células intersticiais (cabeças de seta); Túbulos contorcidos proximais (asterisco); Túbulos
contorcidos distais (setas). n=4 animais por grupo. Aumento de 20x.
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6.2.12 Imunohistoquímica para Galectina-3 no rim de camundongos inoculados
com veneno de L. intermedia e tratados com óleo de copaíba ou dapsona, após 3
dias
Amostras do córtex e medula renais foram marcadas com anti-galectina-3. Após
3 dias, no grupo controle inoculado com PSS, sem tratamento, observou-se túbulos
contorcidos distais (ductos coletores corticais) e células intersticiais (provavelmente
macrófagos) positivos para galectina-3. Todavia, células glomerulares e epiteliais dos
túbulos contorcidos proximais foram negativas para galectina-3 (Figura 50A). Na
medula renal destes animais, após 3 dias, a porção ascendente da alça de Henle (fração
tubular fina) apresentou positividade para galectina-3, embora a intensidade de
marcação tenha sido baixa (Figura 50B). A inoculação com o veneno alterou
significativamente o perfil de marcação para galectina-3 no córtex renal após 3 dias.
Estes animais apresentaram intensa marcação glomerular e aglomerados de células
intersticiais, ambos fortemente marcados para galectina-3. Os túbulos contorcidos
proximais apresentaram fraca marcação para galectina-3, porém constante à maioria
destes. Já os túbulos contorcidos distais mantiveram seu padrão de marcação,
semelhantes ao grupo PSS (Figura 50C). Na medula renal, a inoculação do veneno
pouco alterou o perfil de marcação para galectina-3 em relação aos controles inoculados
com PSS, após 3 dias. O grupo veneno apresentou marcação para galectina-3 moderada
na alça de Henle (Figura 50D).

Os animais inoculados com PSS e tratados com dapsona continham algumas
células glomerulares e tubulares (túbulos contorcidos proximais) marcadas para
galectina-3 (Figura 51A). Nestes animais, os túbulos contorcidos distais e células
intersticiais mantiveram o padrão de marcação em relação ao grupo inoculado com PSS
sem tratamento. A medula renal destes animais apresentou redução significativa da
expressão de galectina-3 na porção ascendente da alça de Henle (Figura 51B). Os
animais inoculados com veneno e tratados com dapsona apresentaram o córtex renal
com poucas células glomerulares marcadas, porém com alta intensidade. Os túbulos
contorcidos proximais também estavam significativamente marcados para galectina-3
(Figura 51C). Entretanto, na medula destes animais houve redução drástica dos níveis
de galectina-3 nas alças de Henle (Figura 51D).
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Os animais inoculados com PSS e tratados com óleo copaíba apresentaram perfil
semelhante ao grupo PSS sem tratamento, na distribuição das células galectina-3
positivas e negativas pelo córtex renal (Figura 52A). A mesma semelhança na
distribuição das células galectina-3 positivas e negativas foi observada na medula renal
(Figura 52B). Os animais inoculados com veneno e tratados com copaíba apresentaram
pouca ou nenhuma marcação glomerular para galectina-3. Nestes animais não foram
observados os aglomerados de células galectina-3+ no espaço intersticial e os túbulos
contorcidos proximais foram parcialmente positivos. Mantendo o padrão, os túbulos
contorcidos distais estavam fortemente marcados para galectina-3 (Figura 52C). Na
medula renal destes animais, a copaíba aumentou a intensidade de marcação para
galectina-3 na porção fina da alça de Henle (Figura 52D).
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Figura 50. Fotomicrografia do rim de camundongos marcado com anti-galectina-3 após 3 dias da
inoculação com veneno de L. intermedia. Grupo PSS, controle sem tratamento, contendo células epiteliais
de túbulos contorcidos distais e células intersticiais fortemente marcadas para galectina-3 no córtex (A).
Na medula destes animais, a porção fina (ascendente) da alça de Henle foi moderadamente marcada para
galectina-3 (B). Animais inoculados com veneno apresentaram intensa marcação para galectina-3 nos
glomérulos, nas células intersticiais randomicamente aglomeradas e nos túbulos contorcidos distais (C).
Como nos animais controles, no grupo veneno observou-se marcação da porção fina (ascendente) da alça
de Henle para galectina-3. Células glomerulares (setas pontilhadas); Células intersticiais (asteriscos);
Túbulos contorcidos proximais (setas); Túbulos contorcidos distais (cabeças de seta); Porção fina da alça
de Henle ascendente (asterisco). n=4 animais por grupo. Aumentos de 20x.
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Figura 51. Fotomicrografia do rim de camundongos marcado com anti-galectina-3 após 3 dias da
inoculação com veneno de L. intermedia e tratamento com dapsona. Grupo inoculado com PSS e tratado
com dapsona continha células galectina-3+ glomerulares e tubulares (contorcido proximal) (A). A medula
renal destes animais manteve as células marcadas para galectina-3, comparado aos animais sem
tratamento, porém com intensidade significativamente reduzida (B). O grupo inoculado com veneno e
tratado com dapsona apresentou marcação significativa em algumas células glomerulares e intersticiais,
além dos túbulos contorcidos proximais (C). A medula deste grupo apresentou células da porção fina
(ascendente) da alça de Henle negativa para galectina-3 (D). Células glomerulares (setas pontilhadas);
Células intersticiais (asteriscos); Túbulos contorcidos proximais (setas); Túbulos contorcidos distais
(cabeças de seta); Porção fina da alça de Henle ascendente (asterisco). n=4 animais por grupo. Aumentos
de 20x.
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Figura 52. Fotomicrografia do rim de camundongos marcado com anti-galectina-3 após 3 dias da
inoculação com veneno de L. intermedia e tratamento com óleo de copaíba. No grupo inoculado com PSS
e tratado com copaíba, o perfil de distribuição das células galectina-3 positivas e negativas foi similar ao
grupo PSS sem tratamento, tanto no córtex (A), quanto na medula renal (B). O grupo inoculado com
veneno e tratado com copaíba, mostrou rara marcação glomerular, túbulos contorcidos proximais
parcialmente positivos e túbulos contorcidos distais fortemente marcados para galectina-3 (C). Na medula
destes animais, foi observado na porção fina (ascendente) da alça de Henle forte marcação com antigalectina-3 (D). Células glomerulares (setas pontilhadas); Células intersticiais (asteriscos); Túbulos
contorcidos proximais (setas); Túbulos contorcidos distais (cabeças de seta); Porção fina da alça de Henle
ascendente (asterisco). n=4 animais por grupo. Aumentos de 20x.
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6.2.13 Imunohistoquímica para Galectina-3 do rim de camundongos inoculados
com veneno de L. intermedia e tratados com óleo de copaíba ou dapsona, após 10
dias
No grupo controle inoculado com PSS sem tratamento, após 10 dias, os túbulos
contorcidos distais foram positivos para galectina-3 no córtex renal (Figura 53A). A
organização das células galectina-3+ na medula renal destes animais, apresentou um
perfil diferenciado entre as porções espessas, que foram amplamente marcados para
galectina-3, enquanto a porção fina da alça de Henle apresentou baixíssima positividade
(Figura 53B). No grupo inoculado com veneno, sem tratamento, o córtex renal após 10
dias apresentou variações significativas na distribuição de células galectina-3+, embora
com intensidade menor, em células glomerulares e de túbulos contorcidos proximais
observou-se expressão de galectina-3. Por outro lado, a intensidade de marcação foi
extremamente forte nas células intersticiais e de túbulos contorcidos distais (Figura
53C). Na medula renal destes animais, observou-se intensa marcação para galectina-3
nas células intersticiais e no epitélio pavimentoso simples da alça de Henle associada
com severa dilatação luminal (Figura 53D).

Os animais inoculados com PSS e tratados com dapsona apresentaram células
glomerulares marcadas para galectina-3, além dos túbulos contorcidos distais
fortemente marcados (Figura 54A). A dapsona não modificou o perfil de distribuição
das células galectina-3 positivas e negativas na medula renal deste animais (Figura
54B). Os animais inoculados com veneno e tratados com dapsona apresentaram visível
acúmulo de galectina-3 glomerular, túbulos contorcidos proximais e células intersticiais
com baixa expressão e túbulos contorcidos distais fortemente marcados para galectina-3
(Figura 54C). Na medula renal destes animais, a dapsona reduziu os níveis celulares de
galectina-3 nas células das alças de Henle (Figura 54D).

Nos animais inoculados com PSS e tratados com copaíba, os túbulos contorcidos
proximais apresentaram fraca marcação para galectina-3, fenômeno não observado após
3 dias. Os túbulos contorcidos distais mantiveram elevada expressão de galectina-3
(Figura 55A). A copaíba não modificou o perfil de distribuição das células galectina-3
positivas e negativas pela medula renal, quando comparado ao grupo sem tratamento
(Figura 55B). Os animais inoculados com veneno e tratados com copaíba apresentaram
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raríssima marcação glomerular para galectina-3. O padrão de baixa expressão nos
túbulos contorcidos proximais e alta expressão nos túbulos contorcidos distais se
manteve (Figura 55C). A copaíba reduziu levemente a intensidade de marcação de
galectina-3 na alça de Henle (Figura 55D).
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Figura 53. Fotomicrografia do rim de camundongos marcado com anti-galectina-3 após 10 dias da
inoculação com veneno de L. intermedia. Grupo PSS, controle sem tratamento, contendo túbulos
contorcidos distais marcadas para galectina-3 (A). Medula renal com alça de Henle fracamente marcada
para galectina-3 (B). Grupo veneno apresentou além da fraca marcação observada em alguns túbulos
contorcidos proximais e células tubulares distais (C). Na medula destes animais, células intersticiais
semelhantes a macrófagos e alça de Henle marcadas para galectina-3, além de intensa dilação das alças
(D). Células glomerulares no córtex (setas pontilhadas); Células intersticiais no córtex (asteriscos);
Túbulos contorcidos proximais (setas); Túbulos contorcidos distais (cabeças de seta); Alça de Henle
ascendente na medula (asteriscos); Células intersticiais na medula (setas pontilhadas). n=4 animais por
grupo. Aumentos de 20x.
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Figura 54. Fotomicrografia do rim de camundongos marcado com anti-galectina-3 após 10 dias da
inoculação com veneno de L. intermedia e tratamento com dapsona. Grupo PSS tratado com dapsona,
contendo células galectina-3+ nos glomérulos, túbulos contorcidos proximais e distais (A). Medula renal
deste grupo, com distribuição de células galectina-3 positivas e negativas similar ao grupo PSS sem
tratamento (B). Grupo veneno tratado com dapsona apresentou intensa marcação nos túbulos contorcidos
distais, em algumas células glomerulares e intersticiais, além da fraca marcação em alguns túbulos
contorcidos proximais (C). Nestes animais, a medula renal apresentou redução significativa na marcação
para galectina-3 nas células da porção fina da alça de Henle. Células glomerulares no córtex (setas
pontilhadas); Células intersticiais no córtex (asteriscos); Túbulos contorcidos proximais (setas); Túbulos
contorcidos distais (cabeças de seta); Alça de Henle ascendente na medula (asteriscos); Células
intersticiais na medula (setas pontilhadas). n=4 animais por grupo. Aumentos de 20x.
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Figura 55. Fotomicrografia do rim de camundongos marcado com anti-galectina-3 após 10 dias da
inoculação com veneno de L. intermedia e tratamento com óleo de copaíba. Grupo PSS tratado com
copaíba apresentando galectina-3 acumulada nos túbulos contorcidos proximais e distais (A). Medula
renal destes animais com distribuição de células galectina-3 positivas e negativas similar ao grupo PSS
sem tratamento (B). Grupo veneno tratado com copaíba mostrou marcação glomerular reduzida, túbulos
contorcidos proximais positivos e túbulos contorcidos distais fortemente marcados para galectina-3 (C). A
medula deste grupo mostrou células da porção fina (ascendente) da alça de Henle fortemente marcadas
para galectina-3 (D). Células glomerulares no córtex (setas pontilhadas); Células intersticiais no córtex
(asteriscos); Túbulos contorcidos proximais (setas); Túbulos contorcidos distais (cabeças de seta); Alça
de Henle ascendente na medula (asteriscos); Células intersticiais na medula (setas pontilhadas). n=4
animais por grupo. Aumentos de 20x.
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6.2.14 Imunohistoquímica para Galectina-3 do rim de camundongos inoculados
com veneno de L. intermedia e tratados com óleo de copaíba ou dapsona, após 30
dias
Quanto a distribuição de células galectina-3+, após 30 dias, células tubulares
distais do grupo controle inoculado com PSS, sem tratamento, apresentaram elevada
expressão de galectina-3 (Figura 56A). Na medula renal destes animais, células da alça
de Henle foram marcadas para galectina-3 (Figura 56B). Nos animais inoculados com
veneno, o córtex renal continha células intensamente marcadas para galectina-3 no
glomérulo, no interstício, nos túbulos contorcidos proximais e distais (Figura 56C). O
veneno induziu uma resposta medular caracterizada por alta expressão de galectina-3
em células intersticiais semelhantes a macrófagos. Nas alças de Henle, foi observado
uma marcação moderada para galectina-3 associada a um diâmetro ligeiramente
aumentado em relação aos controles (Figura 56D).

Nos animais inoculados com PSS e tratados com dapsona, após 30 dias, células
galectina-3+ foram detectadas nos glomérulos, túbulos contorcidos proximais e nos
distais, sendo nestes, em alta intensidade (Figura 57A). Na medula renal destes animais,
a dapsona aumentou a intensidade de marcação para galectina-3 nas alças de Henle
dilatadas (Figura 57B). Após 30 dias da inoculação do veneno de L. intermedia, o
córtex renal foi significativamente alterado com as propostas terapêuticas sugeridas. A
dapsona apresentou as mesmas alterações observadas nos animais inoculados com
veneno, uma vez que foram encontradas células galectina-3+, nos glomérulos e túbulos
contorcidos proximais (em baixa intensidade), além do interstício e túbulos contorcidos
distais, em alta intensidade (Figura 57C). Na medula deste grupo, as as alças de Henle
apresentaram forte marcação para galectina-3 e estavam significativamente dilatadas
(Figura 57D).

Nos animais inoculados com PSS e tratados com copaíba, os túbulos contorcidos
proximais foram negativos para galectina-3, enquanto os túbulos contorcidos distais
mantiveram forte marcação após 30 dias (Figura 58A). A copaíba reduziu
substancialmente a marcação de galectina-3 na medula renal destes animais (Figura
58B). Nos animais inoculados com veneno e tratados com copaíba houve redução de
marcação glomerular, intersticial e tubular proximal. Apenas os túbulos contorcidos
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distais mantiveram alta positividade para galectina-3, com aspecto semelhante ao grupo
controle (Figura 58C). Na medula renal destes animais, a copaíba reduziu a positividade
para galectina-3 nas alças de Henle, que também não apresentaram dilatações
significativas (Figura 58D).
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Figura 56. Fotomicrografia do rim de camundongos marcado com anti-galectina-3 após 30 dias da
inoculação com veneno de L. intermedia. Grupo PSS, controle, sem tratamento, contendo células
intersticiais e túbulos contorcidos distais fortemente marcadas para galectina-3 (A). Neste grupo, medula
renal contendo células da alça de Henle marcadas para galectina-3 (B). Grupo veneno sem tratamento,
apresentou intensa marcação para galectina-3 nos glomérulos, nas células intersticiais, nos túbulos
contorcidos proximais e distais (C). A medula renal destes animais apresentou células intersticiais
semelhantes a macrófagos e alça de Henle marcadas para galectina-3. Células glomerulares no córtex
(setas pontilhadas); Células intersticiais no córtex (asteriscos); Túbulos contorcidos proximais (setas);
Túbulos contorcidos distais (cabeças de seta); Alça de Henle ascendente na medula (asteriscos); Células
intersticiais na medula (setas pontilhadas). n=4 animais por grupo. Aumentos de 20x.
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Figura 57. Fotomicrografia do rim de camundongos marcado com anti-galectina-3 após 30 dias da
inoculação com veneno de L. intermedia e tratamento com dapsona. Grupo PSS tratado com dapsona
contendo células galectina-3+ nos glomérulos, interstício, túbulos contorcidos proximais e distais (A).
Medula renal neste grupo com alça de Henle marcada para galectina-3, geralmente com dilatação
moderada (B). Grupo veneno tratado com dapsona apresentou intensa marcação nos túbulos contorcidos
distais e células intersticiais, e fraca positividade glomerular e tubular proximal (C). Na medula renal
destes animais alças de Henle dilatadas foram marcadas para galectina-3 (D). Células glomerulares no
córtex (setas pontilhadas); Células intersticiais no córtex (asteriscos); Túbulos contorcidos proximais
(setas); Túbulos contorcidos distais (cabeças de seta); Alça de Henle ascendente na medula (asteriscos);
Células intersticiais na medula (setas pontilhadas). n=4 animais por grupo. Aumentos de 20x.
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Figura 58. Fotomicrografia do rim de camundongos marcado com anti-galectina-3 após 30 dias da
inoculação com veneno de L. intermedia e tratamento com óleo de copaíba. Grupo PSS tratado com
copaíba apresentando células galectina-3+ nos túbulos contorcidos distais (A) e menor intensidade de
marcação para galectina-3 medular em relação ao grupo PSS (B). Grupo veneno tratado com copaíba
mostrou marcação glomerular e tubular proximal reduzidas, e túbulos contorcidos distais fortemente
marcados para galectina-3 (C). Medula renal contendo células tubulares da alça de Henle pouco marcadas
para galectina-3 (D). Células glomerulares no córtex (setas pontilhadas); Células intersticiais no córtex
(asteriscos); Túbulos contorcidos proximais (setas); Túbulos contorcidos distais (cabeças de seta); Alça
de Henle ascendente na medula (asteriscos); Células intersticiais na medula (setas pontilhadas). n=4
animais por grupo. Aumentos de 20x.
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6.2.15 Avaliação do efeito in vitro do veneno de L. intermedia sobre culturas de
células renais
A falência renal constitui um dos principais eventos patológicos que ocorrem no
loxoscelismo sistêmico, contudo o mecanismo de ação pelo qual se desenvolve não está
completamente elucidado. Para avaliar a citotoxicidade renal do veneno in vitro, foi
realizada a dosagem de lactato desidrogenase (LDH) em meio de cultura contendo
células renais (LLC-PK1). Não foi observada diferença significativa na atividade de
LDH para a concentração de 10 μg/mL quando comparada ao grupo controle em
nenhum dos tempos avaliados durante a análise cinética. Para a concentração de 25
μg/mL foi observada maior atividade de LDH após 120 minutos, quando comparada ao
grupo controle. Para a concentração de 50 μg/mL a atividade de LDH não foi
significativamente diferente daquela observada no grupo controle em nenhum dos
tempos avaliados (Figura 59A). Apesar da maior atividade observada para a
concentração de 25 μg/mL em relação ao grupo controle após 120 minutos, estes
valores não representam alta atividade de LDH, sendo assim o veneno de Loxosceles
intermedia não apresentou evidente citotoxicidade renal in vitro (Figura 59B).
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Figura 59. Efeito citotóxico do veneno de Loxosceles intermedia em células renais in vitro. Cinética de
60, 120 e 180 minutos (A) e Pontual após 120 minutos (B). ANOVA seguido do pós-teste de Bonferroni,
*diferença em relação ao controle, p<0,05.
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6.2.16 Migração de Leucócitos 3 dias após a inoculação do veneno de Loxosceles
intermedia e tratamento oral com óleo de copaíba ou dapsona

A presença do infiltrado inflamatório no local da inoculação do veneno de L.
intermedia despertou o interesse por compreender a mobilização, da medula óssea para
a periferia, de leucócitos decorrente deste envenenamento e os efeitos dos tratamentos
sobre essa mobilização de células inflamatórias. Os camundongos tratados com dapsona
após 3 dias também apresentaram infiltrado inflamatório no local de inoculação do
veneno, contudo foi notado ausência de infiltrado inflamatório nos animais inoculados
com veneno e tratados com óleo de copaíba. A partir da investigação dessa mobilização
é possível compreender a resposta imunológica envolvida neste envenenamento. E
dessa forma sugerir como os tratamentos propostos influenciam na dinâmica celular
desde o local da inoculação, até a produção pela medula óssea e ativação pelo baço.

6.2.16.1 Análise da celularidade da medula óssea, sangue e baço dos animais
inoculados com veneno e tratados com óleo de copaíba ou dapsona

Ao se avaliar a medula óssea dos animais inoculados com veneno de L.
intermedia foi possível verificar o aumento no número de leucócitos em relação aos
animais do grupo controle inoculados com PSS (Figura 60A – Controle: 12,725 e
Veneno: 19,6 x 106 células/mL). O tratamento com dapsona reduziu o número de
leucócitos tanto nos animais inoculados com PSS, quanto naqueles inoculados com
veneno (Figura 60A – Dapsona: 5,8425 e Veneno + Dapsona: 9,7167 x 106 células/mL).
O óleo de copaíba teve efeito parecido com a dapsona nos animais que receberam o
veneno, porém não gerou alteração da celularidade nos animais do grupo controle.
(Figura 60A – Copaíba: 10,425 e Veneno + Copaíba: 13,4 x 106 células/mL).
O veneno também promoveu leucocitose (Figura 60B – Controle: 1,41 e
Veneno: 4,15 x 105 células/mL) 3 dias após a inoculação. No sangue, o tratamento com
dapsona não promoveu alterações no número de leucócitos dos animais inoculados com
PSS e foi capaz de impedir o aumento no número de leucócitos no sangue dos animais
inoculados com veneno (Figura 60B – Dapsona: 0,885 e Veneno + Dapsona: 0,9367 x
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106 células/mL). Da mesma forma o tratamento com óleo de copaíba não alterou o
número de leucócitos dos animais inoculados com PSS. Porém nos animais que
receberam o veneno o óleo de copaíba foi capaz de reduzir o número de leucócitos no
sangue, contudo essa redução não reestabeleceu os valores observados para os animais
inoculados apenas com PSS (Figura 60B – Copaíba: 0,85 e Veneno + Copaíba: 2,175 x
106 células/mL).

O baço dos camundongos também respondeu a inoculação do veneno com o
aumento no número de leucócitos (Figura 60C – Controle: 43,225 e Veneno: 78,1 x 106
células/mL). Assim como ocorreu na medula óssea, o tratamento com dapsona
promoveu a redução do número de leucócitos no baço tanto dos animais inoculados com
veneno, quanto daqueles inoculados apenas com PSS (Figura 60C – Dapsona: 26,35 e
Veneno + Dapsona: 38 x 106 células/mL). O tratamento com óleo de copaíba não
promoveu alterações no número de leucócitos no baço dos animais inoculados com PSS
e foi capaz de reduzir o número de leucócitos no baço dos animais inoculados com
veneno (Figura 60C – Copaíba: 41,5 e Veneno + Copaíba: 57,075 x 106 células/mL).
Com base no aumento da celularidade da medula óssea, sangue e baço dos animais
inoculados com o veneno de Loxosceles intermedia, foram investigados os tipos
celulares envolvidos nesta resposta ao veneno.
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Figura 60. Celularidade no sangue, medula óssea e baço, 3 dias após inoculação com veneno da aranha
Loxosceles intermedia e tratamento com óleo de copaíba ou dapsona. A medula óssea dos animais
inoculados com 1,2 µg/g do veneno, apresentou maior celularidade que o grupo controle e os tratamentos
com dapsona e copaíba reduziram a celularidade (A). O veneno induziu resposta celular caracterizada por
leucocitose, que foi reduzida pelos tratamentos (B). No baço, o veneno estimulou aumento da
celularidade que também foi reduzida pelos tratamentos (C). ANOVA One-Way pós teste de Bonferroni e
Teste t: p<0.05 considerado significativo. n=4 animais por grupo experimental. Ctr: grupo controle
inoculado com PSS; D: PSS + Tratamento oral com Dapsona; C: PSS + Tratamento oral Óleo de
Copaíba; V: grupo inoculado com veneno; V+D: Veneno + Tratamento oral com Dapsona; V+C: Veneno
+ Tratamento oral com Óleo de Copaíba. *Diferente do Ctr; #Diferente do V; $Diferente do D;
&Diferente do C.

6.2.16.2 Contagem diferencial de Leucócitos na Medula Óssea 3 dias após a
inoculação com veneno de L. intermedia e tratamento oral com óleo de copaíba ou
dapsona

6.2.16.2.1 Células Mielóides
A mobilização de células mielóides a partir da medula óssea 3 dias após a
inoculação do veneno de Loxosceles intermedia foi verificada com o objetivo de
identificar as células recrutadas durante o envenenamento (Figura 61). O veneno
proporcionou aumento no número de monócitos (células Mac-1+Ly6C-) em relação aos
animais do grupo controle inoculados com PSS (Figura 61C – Controle: 3,962 e
Veneno: 8,153 x 105 células/mL). Nestes animais, o número de monócitos inflamatórios
(células Mac-1+Ly6CHigh) também estava aumentado após a inoculação do veneno
(Figura 61F – Controle: 3,25 e Veneno: 9,01 x 105 células/mL). Outra célula mielóide
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avaliada foi o neutrófilo (células Mac-1+Ly6Cint), que apresentou aumento significativo
após a inoculação do veneno (Figura 61I – Controle: 29,05 e Veneno: 102,73 x 105
células/mL). O tratamento com dapsona reduziu o número de monócitos na medula
óssea tanto dos animais inoculados com veneno, quanto dos animais inoculados com
PSS (Figura 61C – Dapsona: 1,776 e Veneno + Dapsona: 4,635 x 105 células/mL). Em
relação ao número de monócitos inflamatórios, a dapsona foi capaz de impedir o
aumento nos animais inoculados com veneno e não promoveu alterações nos animais
inoculados com PSS (Figura 61F – Dapsona: 2,099 e Veneno + Dapsona: 2,654 x 105
células/mL). O número de neutrófilos também foi reduzido após o tratamento com
dapsona tanto nos animais inoculados com PSS, quanto naqueles inoculados com
veneno, contudo não foi capaz de reestabelecer os valores observados para os animais
controle (Figura 61I – Dapsona: 13,25 e Veneno + Dapsona: 58,967 x 105 células/mL).
O tratamento com óleo de copaíba promoveu o aumento no número de monócitos dos
animais inoculados com veneno, mas não alterou o número de monócitos dos animais
inoculados apenas com PSS (Figura 61C – Copaíba: 4,64 e Veneno + Copaíba: 11,72 x
105 células/mL). Em relação ao número de monócitos inflamatórios, o óleo de copaíba
promoveu redução significativa tanto nos animais inoculados com veneno, quanto nos
animais inoculados com PSS (Figura 61F – Copaíba: 0,3895 e Veneno + Copaíba: 1,532
x 105 células/mL). Entretanto, o tratamento com óleo de copaíba não foi capaz de
reduzir o número de neutrófilos na medula óssea dos animais inoculados com veneno,
além disse promoveu

aumento do número de neutrófilos nos animais controle,

inoculados apenas com PSS (Figura 61I – Copaíba: 61,375 e Veneno + Copaíba:
104,025 x 105 células/mL). A partir destes resultados, é possível afirmar que a medula
óssea dos animais inoculados com veneno de L intermedia apresentou intensa
mielopoese após 3 dias.
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Monócitos inflamatórios

Figura 61. Quantificação de células mieloides na medula óssea, 3 dias após inoculação com veneno da
aranha Loxosceles intermedia e tratamento com óleo de copaíba ou dapsona. A inoculação de 1,2 µg/g de
veneno induziu aumento na produção monócitos (C), monócitos inflamatórios (F) e de neutrófilos (I) na
medula óssea dos camundongos. Para os camundongos tratados com dapsona foi observada redução do
número de monócitos (C), monócitos inflamatórios (F) e neutrófilos (I) tanto nos animais inoculados com
veneno, quanto naqueles inoculados com PSS. O tratamento com óleo de copaíba reduziu apenas o
número de monócitos inflamatórios (F), além disso não impediu o aumento de monócitos nos animais
inoculados com veneno (C) e aumentou o número de neutrófilos tanto dos animais inoculados com
veneno, quanto daqueles inoculados com PSS (I). Dot-Plot (A/B/D/E/G/H): Monócitos foram
selecionados na região R1 (células Mac-1+Ly6C-), neutrófilos foram selecionados em R2 (células Mac1+Ly6Cint) e monócitos inflamatórios foram selecionados na região R3 (células Mac-1+Ly6CHigh).
ANOVA One-Way pós teste de Bonferroni e Teste t: p<0.05 considerado significativo. n=4 animais por
grupo experimental. Ctr: grupo controle inoculado com PSS; D: PSS + Tratamento oral com Dapsona; C:
PSS + Tratamento oral Óleo de Copaíba; V: grupo inoculado com veneno; V+D: Veneno + Tratamento
oral com Dapsona; V+C: Veneno + Tratamento oral com Óleo de Copaíba. *Diferente do Ctr; #Diferente
do V; $Diferente do D; &Diferente do C.
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6.2.16.2.2 Linfócitos

6.2.16.2.2.1 Linfócitos B
A medula óssea dos animais inoculados com o veneno apresentou aumento no
número de linfócitos B convencionais ou linfócitos B2 (células B220+ CD5-) quando
comparado ao grupo controle inoculado com PSS (Figura 62F – Controle: 1,655 e
Veneno: 2,78 x 106 células/mL). O tratamento com dapsona foi capaz de impedir o
aumento do número de linfócitos B na medula óssea dos animais inoculados com o
veneno, contudo promoveu redução no número de linfócitos B dos animais inoculados
apenas com PSS (Figura 62F – Dapsona: 0,5825 e Veneno + Dapsona: 1,21 x 106
células/mL). O tratamento com o óleo de copaíba foi capaz de impedir o aumento do
número de linfócitos B decorrente da inoculação do veneno e não alterou o número de
linfócitos B no grupo inoculado com PSS (Figura 62F – Copaíba: 1,1875 e Veneno +
Copaíba: 1,5425 x 106 células/mL).
O número de linfócitos B1 (células B220+ CD5+) também foi significativamente
maior nos animais inoculados com veneno, quando comparado aos animais do grupo
controle (Figura 62I – Controle: 0,66 e Veneno: 4,31 x 105 células/mL). O tratamento
com dapsona foi capaz de reduzir o número de linfócitos B1 decorrentes da inoculação
do veneno e não alterou a quantidade de linfócitos B1 nos animais inoculados apenas
com PSS (Figura 62I – Dapsona: 0,585 e Veneno + Dapsona: 2,4325 x 106 células/mL).
O tratamento com óleo de copaíba foi capaz de reduzir o número de linfócitos B1 a
valores próximos aos encontrados nos animais do grupo controle, contudo este
tratamento promoveu redução do número de linfócitos B1 dos animais inoculados
apenas com PSS (Figura 62I – Copaíba: 0,1475 e Veneno + Copaíba: 0,6475 x 106
células/mL).

135

Figura 62. Quantificação de linfócitos B na medula óssea, 3 dias após inoculação com veneno da aranha
Loxosceles intermedia e tratamento com óleo de copaíba ou dapsona. A inoculação de 1,2 µg/g de veneno
aumentou a quantidade de linfócitos B totais (C) B convencionais (F) e B1 (I) na medula óssea. Para os
camundongos tratados com dapsona e óleo de copaíba, houve redução de linfócitos B totais tanto nos
animais inoculados com veneno, quanto naqueles inoculados com PSS (F) o mesmo ocorreu em relação
aos linfócitos B convencionais (F). Para os linfócitos B1 a dapsona reduziu apenas no grupo inoculado
com veneno. O tratamento com óleo de copaíba aumentou a quantidade de linfócitos B1 nos animais
inoculados com PSS e não foi eficaz em reduzir o aumento dessas células desencadeado pela inoculação
do veneno (I). Dot-Plot (A/B/D/E/G/H): Linfócitos B totais foram selecionadas na região R1 (células
B220+ CD5- + células B220+ CD5+), células B convencionais foram selecionados na região R2 (células
B220+ CD5- ) e linfócitos B1 foram selecionados em R3 (células B220+ CD5+). ANOVA One-Way pós
teste de Bonferroni e Teste t: p<0.05 considerado significativo. n=4 animais por grupo experimental. Ctr:
grupo controle inoculado com PSS; D: PSS + Tratamento oral com Dapsona; C: PSS + Tratamento oral
Óleo de Copaíba; V: grupo inoculado com veneno; V+D: Veneno + Tratamento oral com Dapsona; V+C:
Veneno + Tratamento oral com Óleo de Copaíba. *Diferente do Ctr; #Diferente do V; $Diferente do D;
&Diferente do C.
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6.2.16.2.2.2 Linfócitos T
Em relação ao número de linfócitos T total (células TCD4+ TCD8+) na medula
óssea, a inoculação do veneno aumentou o número de células quando comparado ao
grupo controle inoculado com PSS (Figura 63C – Controle: 0,525 e Veneno: 1,933 x
105 células/mL). Os tratamentos com dapsona ou óleo de copaíba foram capazes de
reduzir o número de linfócitos T total nos animais inoculados com veneno (Figura 63C
– Veneno + Dapsona: 0,787; Veneno + Copaíba: 1,1425 x 105 células/mL). Contudo o
tratamento com copaíba nos animais inoculados com PSS, promoveu aumento do
número de linfócitos T totais nos animais inoculados com PSS (Figura 63C – Controle:
0,525 e Copaíba: 0,933 x 105 células/mL.
Em relação aos linfócitos T CD4+ (células TCD4+ TCD8-), nos animais
inoculados com veneno, observou-se aumento do número dessas células quando
comparado ao grupo controle inoculado com PSS (Figura 63F – Controle: 0,325 e
Veneno: 1,043 x 105 células/mL). Os tratamentos com dapsona ou óleo de copaíba
foram capazes de reduzir o número de linfócitos T CD4+ nos animais inoculados com
veneno (Figura 63F – Veneno + Dapsona: 0,437; Veneno + Copaíba: 0,573 x 105
células/mL).
A contagem de linfócitos T CD8+ (células TCD4- TCD8+), revelou aumento do
número dessas células nos animais inoculados com veneno quando comparado ao grupo
controle inoculado com PSS (Figura 63I – Controle: 0,034 e Veneno: 0,065 x 105
células/mL). O tratamento com dapsona foi capaz de reduzir o número de linfócitos T
CD8+ nos animais inoculados com veneno (Figura 63I – Veneno: 0,065; Veneno +
Dapsona: 0,018 x 105 células/mL). Já o tratamento com óleo de copaíba, promoveu
aumento significativo do número de linfócitos T CD8+ nos animais inoculados com
veneno (Figura 63I – Veneno: 0,065; Veneno + Copaíba: 0,121 x 105 células/mL)
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Figura 63. Quantificação de linfócitos T na medula óssea, 3 dias após inoculação com veneno da aranha
Loxosceles intermedia e tratamento com óleo de copaíba ou dapsona. A inoculação de 1,2 µg/g de veneno
aumentou a quantidade de linfócitos T totais (C), TCD4+ (F) e TCD8+ (I) na medula óssea. Para os
camundongos tratados com dapsona e óleo de copaíba, houve redução de linfócitos T totais nos animais
inoculados com veneno (C) o mesmo ocorreu em relação aos linfócitos TCD4+ (F). Para os linfócitos
TCD8+ a dapsona reduziu apenas no grupo inoculado com veneno. O tratamento com óleo de copaíba
aumentou a quantidade de linfócitos TCD8+ nos animais inoculados com veneno (I). Dot-Plot
(A/B/D/E/G/H): Linfócitos T totais foram selecionadas na região R1 (células TCD4+ TCD8+), células
TCD4+ foram selecionados na região R2 (células TCD4 + TCD8- ) e linfócitos TCD8+ foram selecionados
em R3 (células TCD4- TCD8+). ANOVA One-Way pós teste de Bonferroni e Teste t: p<0.05 considerado
significativo. n=4 animais por grupo experimental. Ctr: grupo controle inoculado com PSS; D: PSS +
Tratamento oral com Dapsona; C: PSS + Tratamento oral Óleo de Copaíba; V: grupo inoculado com
veneno; V+D: Veneno + Tratamento oral com Dapsona; V+C: Veneno + Tratamento oral com Óleo de
Copaíba. *Diferente do Ctr; #Diferente do V; $Diferente do D; &Diferente do C.
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6.2.16.3 Contagem diferencial de Leucócitos no sangue dos camundongos
inoculados com veneno de L. intermedia e tratados com óleo de copaíba ou
dapsona

6.2.16.3.1 Células de origem mielóide
Com o objetivo de identificar as células relacionadas a leucocitose observada
para os animais inoculados com veneno de Loxosceles intermedia, o padrão de
distribuição de monócitos e neutrófilos no sangue foi verificado (Figura 64). O veneno
proporcionou aumento no número de monócitos em relação ao controle inoculado com
PSS (Figura 64C – Controle: 1,1385 e Veneno: 2,6327 x 104 células/mL). Nestes
animais, o número de monócitos inflamatórios também estava aumentado (Figura 63F
– Controle: 0,2273 e Veneno: 2,7187 x 104 células/mL). O número de neutrófilos no
sangue, assim como observado na medula óssea, foi significativamente maior para o
grupo inoculado com veneno, quando comparado ao grupo controle (Figura 64I –
Controle: 1,2655 e Veneno: 10,673 x 104 células/mL). Após tratamento com dapsona
foi possível observar redução no número de monócitos no sangue, tanto dos animais
inoculados com veneno, quanto daqueles inoculados apenas com PSS (Figura 64C –
Dapsona: 0,3598 e Veneno + Dapsona: 0,455 x 104 células/mL). Por outro lado, o
número de monócitos inflamatórios foi reduzido apenas para os animais inoculados com
veneno, não foram observadas alterações para o grupos inoculado com PSS e tratado
com dapsona (Figura 64F – Dapsona: 0,23 e Veneno + Dapsona: 0,668 x 104
células/mL). O mesmo foi observado em relação ao número de neutrófilos, o tratamento
com dapsona foi capaz de impedir o aumento no grupo de animais inoculados com
veneno e não promoveu alterações nos valores observados para os animais controle
(Figura 64I – Dapsona: 0,7488 e Veneno + Dapsona: 1,1887 x 104 células/mL). O
tratamento com óleo de copaíba foi capaz de reduzir o número de monócitos apenas do
grupo inoculado com veneno, contudo não foi capaz de reduzir de forma significativa
quando comparado ao grupo controle (Figura 64C – Copaíba: 0,7713 e Veneno +
Copaíba: 1,8278 x 104 células/mL). O número de monócitos inflamatórios nos animais
tratados com óleo de copaíba foi reduzido tanto para os animais inoculados com veneno,
quanto para os animais inoculados apenas com PSS (Figura 64F – Copaíba: 0,0665 e
Veneno + Copaíba: 0,9695 x 104 células/mL). Em relação ao número de neutrófilos no
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sangue, o tratamento com óleo de copaíba não foi capaz de impedir o aumento
decorrente da inoculação do veneno e não alterou o número de neutrófilos dos animais
inoculados com PSS (Figura 64I – Copaíba: 2,2828 e Veneno + Copaíba: 9,978 x 104
células/mL).

Monócitos inflamatórios

Figura 64. Quantificação de células mieloides no sangue, 3 dias após inoculação com veneno da aranha
Loxosceles intermedia e tratamento com óleo de copaíba ou dapsona. A inoculação de 1,2 µg/g de veneno
induziu aumento na quantidade de monócitos (C), monócitos inflamatórios (F) e de neutrófilos (I) no
sangue dos camundongos. Para os camundongos inoculados com veneno e tratados com dapsona foi
observada redução do número de monócitos (C), monócitos inflamatórios (F) e neutrófilos (I), sendo o
número de monócitos reduzido também nos animais inoculados com PSS. O tratamento com óleo de
copaíba reduziu o número de monócitos nos animais inoculados com veneno (C) e monócitos
inflamatórios tanto nos animais inoculados com veneno, quanto naqueles inoculados com PSS (F). Já em
relação ao número de neutrófilos o óleo de copaíba não impediu o aumento nos animais inoculados com
veneno (I). Dot-Plot (A/B/D/E/G/H): Monócitos foram selecionados na região R1 (células Mac-1+Ly6C-),
neutrófilos foram selecionados em R2 (células Mac-1+Ly6Cint) e monócitos inflamatórios foram
selecionados na região R3 (células Mac-1+Ly6CHigh). ANOVA One-Way pós teste de Bonferroni e Teste
t: p<0.05 considerado significativo. n=4 animais por grupo experimental. Ctr: grupo controle inoculado
com PSS; D: PSS + Tratamento oral com Dapsona; C: PSS + Tratamento oral Óleo de Copaíba; V: grupo
inoculado com veneno; V+D: Veneno + Tratamento oral com Dapsona; V+C: Veneno + Tratamento oral
com Óleo de Copaíba. *Diferente do Ctr; #Diferente do V; $Diferente do D; &Diferente do C.
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6.2.16.3.2 Linfócitos
6.2.16.3.2.1 Linfócitos B
A quantificação de linfócitos B no sangue foi realizada 3 dias após a inoculação
do veneno de Loxosceles intermedia e tratamento oral com óleo de copaíba ou dasona
(Figura 65). Foi observado aumento no número de linfócitos B convencionais ou
linfócitos B2 (células B220+ CD5- ) no sangue dos animais inoculados com o veneno,
quando comparado ao grupo controle inoculado com PSS (Figura 65F – Controle: 5,25
e Veneno: 11,14 x 105 células/mL). O tratamento com dapsona foi capaz de impedir o
aumento do número de linfócitos B no sangue dos animais inoculados com o veneno,
(Figura 65F – Dapsona: 3,505 e Veneno + Dapsona: 2,543 x 105 células/mL). O mesmo
foi demonstrado para o tratamento com o óleo de copaíba (Figura 65F – Copaíba:
4,6475 e Veneno + Copaíba: 7,195 x 105 células/mL).
O número de linfócitos B1 (células B220+ CD5+) também foi significativamente
maior nos animais inoculados com veneno, quando comparado aos animais do grupo
controle (Figura 65I – Controle: 0,335 e Veneno: 1,243 x 104 células/mL). O tratamento
com dapsona foi capaz de reduzir o número de linfócitos B1 decorrentes da inoculação
do veneno e não alterou a quantidade de linfócitos B1 nos animais inoculados apenas
com PSS (Figura 65I – Dapsona: 0,22 e Veneno + Dapsona: 0,23 x 104 células/mL). O
mesmo ocorreu após o tratamento com óleo de copaíba, foi possível notar redução do
número de linfócitos B1 a valores próximos aos encontrados nos animais do grupo
controle. Nos animais inoculados apenas com PSS, nenhuma alteração foi observada no
número de linfócitos B1 (Figura 65I – Copaíba: 0,17 e Veneno + Copaíba: 0,26 x 104
células/mL).
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Figura 65. Quantificação de linfócitos B no sangue, 3 dias após inoculação com veneno da aranha
Loxosceles intermedia e tratamento com óleo de copaíba ou dapsona. A inoculação de 1,2 µg/g de veneno
aumentou a quantidade de linfócitos B totais (C) B convencionais (F) e B1 (I) no sangue. Para os
camundongos tratados com dapsona e óleo de copaíba, houve redução de linfócitos B totais nos animais
inoculados com veneno (C) o mesmo ocorreu em relação aos linfócitos B convencionais (F). Para os
linfócitos B1 a dapsona reduziu a contagem no grupo inoculado com veneno. O tratamento com óleo de
copaíba não foi eficaz em reduzir o aumento dessas células desencadeado pela inoculação do veneno (I).
Dot-Plot (A/B/D/E/G/H): Linfócitos B totais foram selecionadas na região R1 (células B220+ CD5- +
células B220+ CD5+), células B convencionais foram selecionados na região R2 (células B220+ CD5- ) e
linfócitos B1 foram selecionados em R3 (células B220+ CD5+). ANOVA One-Way pós teste de
Bonferroni e Teste t: p<0.05 considerado significativo. n=4 animais por grupo experimental. Ctr: grupo
controle inoculado com PSS; D: PSS + Tratamento oral com Dapsona; C: PSS + Tratamento oral Óleo de
Copaíba; V: grupo inoculado com veneno; V+D: Veneno + Tratamento oral com Dapsona; V+C: Veneno
+ Tratamento oral com Óleo de Copaíba. *Diferente do Ctr; #Diferente do V; $Diferente do D;
&Diferente do C.
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6.2.16.3.2.2 Linfócitos T

Em relação ao número de linfócitos T total no sangue, a inoculação do veneno
promoveu aumento significativo do número destes quando comparado ao grupo
controle (Figura 66C – Controle: 4,125 e Veneno: 8,217 x 104 células/mL). Os
tratamentos com dapsona e óleo de copaíba foram capazes de reduzir o número de
linfócitos T total no sangue dos animais inoculados com veneno (Figura 66C – Veneno
+ Dapsona: 1,723; Veneno + Copaíba: 3,477 x 104 células/mL).
Em relação aos linfócitos T CD4+ (células TCD4+ TCD8-), nos animais
inoculados com veneno, observou-se aumento do número dessas células quando
comparado ao grupo controle inoculado com PSS (Figura 66F – Controle: 2,264 e
Veneno: 4,017 x 104 células/mL). Os tratamentos com dapsona ou óleo de copaíba
foram capazes de reduzir o número de linfócitos T CD4+ nos animais inoculados com
veneno (Figura 66F – Veneno + Dapsona: 0,722; Veneno + Copaíba: 1,052 x 104
células/mL).
O

número

linfócitos

T

CD8+

(células

TCD4-

TCD8+),

aumentou

significativamente nos animais inoculados com veneno quando comparado ao grupo
controle inoculado com PSS (Figura 66I – Controle: 1,968 e Veneno: 3,875 x 104
células/mL). O tratamento com dapsona foi capaz de reduzir o número de linfócitos T
CD8+ nos animais inoculados com veneno (Figura 66I – Veneno: 3,875; Veneno +
Dapsona: 0,891 x 104 células/mL). Já o tratamento com óleo de copaíba, reduziu o
número de linfócitos T CD8+ tanto nos animais inoculados com veneno quanto naqueles
inoculados com PSS (Figura 66I – Controle: 1,968; Copaíba: 0,194; Veneno: 3,875;
Veneno + Copaíba: 0,502 x 104 células/mL)
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Figura 66. Quantificação de linfócitos T no sangue, 3 dias após inoculação com veneno da aranha
Loxosceles intermedia e tratamento com óleo de copaíba ou dapsona. A inoculação de 1,2 µg/g de veneno
aumentou a quantidade de linfócitos T totais (C), TCD4+ (F) e TCD8+ (I) no sangue. Para os
camundongos tratados com dapsona e óleo de copaíba, houve redução de linfócitos T totais nos animais
inoculados com veneno (C) o mesmo ocorreu em relação aos linfócitos TCD4+ (F). Para os linfócitos
TCD8+ a dapsona reduziu apenas no grupo inoculado com veneno. O tratamento com óleo de copaíba
reduziu o número de linfócitos TCD8+ tanto nos animais inoculados com veneno quanto naqueles
inoculados apenas com PSS (I). Dot-Plot (A/B/D/E/G/H): Linfócitos T totais foram selecionadas na
região R1 (células TCD4+ TCD8+), células TCD4+ foram selecionados na região R2 (células TCD4+
TCD8- ) e linfócitos TCD8+ foram selecionados em R3 (células TCD4- TCD8+). ANOVA One-Way pós
teste de Bonferroni e Teste t: p<0.05 considerado significativo. n=4 animais por grupo experimental. Ctr:
grupo controle inoculado com PSS; D: PSS + Tratamento oral com Dapsona; C: PSS + Tratamento oral
Óleo de Copaíba; V: grupo inoculado com veneno; V+D: Veneno + Tratamento oral com Dapsona; V+C:
Veneno + Tratamento oral com Óleo de Copaíba. *Diferente do Ctr; #Diferente do V; $Diferente do D;
&Diferente do C.
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6.2.16.4 Contagem diferencial de Leucócitos do Baço de camundongos 3 dias após
a inoculação do veneno de L. intermedia e tratamento oral com óleo de copaíba ou
dapsona

6.2.16.4.1 Células de origem mielóide
A presença de células de origem mielóide no baço 3 dias após a inoculação do
veneno de Loxosceles intermedia foi verificada com o objetivo de avaliar a taxa de
ativação destas células durante o envenenamento (Figura 67). Nos animais inoculados
com o veneno foi possível observar aumento no número de monócitos (células Mac1+Ly6C-), quando comparado ao grupo controle (Figura 67C – Controle: 2,34 e Veneno:
4,022 x 106 células/mL). O número de monócitos inflamatórios (células Mac1+Ly6CHigh) no grupo inoculado com veneno também apresentou aumento significativo
em relação ao grupo controle (Figura 67F – Controle: 1,191 e Veneno: 3,6993 x 106
células/mL). O mesmo foi revelado em relação ao número de neutrófilos (células Mac1+Ly6Cint), sendo demonstrado significativamente maior para o grupo inoculado com
veneno, comparado ao grupo controle inoculado apenas com PSS (Figura 67I –
Controle: 3,1005 e Veneno: 7,0237 x 106 células/mL). Após o tratamento com dapsona,
foi possível mostrar a redução no número de monócitos dos animais inoculados com
veneno e nenhuma alteração foi induzida pela dapsona nos animais inoculados apenas
com PSS (Figura 67C – Dapsona: 1,3005 e Veneno + Dapsona: 1,3647 x 106
células/mL). Em relação ao número de monócitos inflamatórios observou-se redução
tanto nos animais inoculados com veneno, quanto nos animais inoculados com PSS
(Figura 67F – Dapsona: 0,415 e Veneno + Dapsona: 1,606 x 106 células/mL). O número
de neutrófilos no baço após o tratamento com dapsona reduziu significativamente nos
animais inoculados com veneno, e não foram observadas alterações no grupo controle
(Figura 67I – Dapsona: 1,507 e Veneno + Dapsona: 2,344 x 106 células/mL). Em
relação ao tratamento com o óleo de copaíba foi possível observar redução significativa
no número de monócitos nos animais inoculados com veneno (Figura 67C – Copaíba:
2,0258 e Veneno + Copaíba: 2,5458 x 106 células/mL). O número de monócitos
inflamatórios não foi alterado após tratamento com óleo de copaíba para os animais
inoculados com veneno, tampouco para os inoculados com PSS (Figura 67F – Copaíba:
1,43 e Veneno + Copaíba: 5,6383 x 106 células/mL). Por outro lado, o número de
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neutrófilos no baço apresentou aumento significativo, tanto para os animais inoculados
com veneno, quanto para aqueles inoculados com PSS, após o tratamento com óleo de
copaíba (Figura 67I – Copaíba: 6,1523 e Veneno + Copaíba: 6,7095 x 106 células/mL).

Monócitos inflamatórios

Figura 67. Quantificação de células mieloides no baço, 3 dias após inoculação com veneno da aranha
Loxosceles intermedia e tratamento com óleo de copaíba ou dapsona. A inoculação de 1,2 µg/g de veneno
induziu aumento na quantidade de monócitos (C), monócitos inflamatórios (F) e de neutrófilos (I) no
baço dos camundongos. Para os camundongos inoculados com veneno e tratados com dapsona foi
observada redução do número de monócitos (C), monócitos inflamatórios (F) e neutrófilos (I), sendo o
número de monócitos inflamatórios reduzido também nos animais inoculados com PSS. O tratamento
com óleo de copaíba reduziu o número de monócitos nos animais inoculados com veneno (C), contudo
não reduziu a quantidade de monócitos inflamatórios (F), nem a quantidade de neutrófilos (I) nos animais
inoculados com veneno. Além disso, o óleo de copaíba aumentou a quantidade de neutrófilos nos animais
inoculados apenas com PSS (I). Dot-Plot (A/B/D/E/G/H): Monócitos foram selecionados na região R1
(células Mac-1+Ly6C-), neutrófilos foram selecionados em R2 (células Mac-1+Ly6Cint) e monócitos
inflamatórios foram selecionados na região R3 (células Mac-1+Ly6CHigh). ANOVA One-Way pós teste de
Bonferroni e Teste t: p<0.05 considerado significativo. n=4 animais por grupo experimental. Ctr: grupo
controle inoculado com PSS; D: PSS + Tratamento oral com Dapsona; C: PSS + Tratamento oral Óleo de
Copaíba; V: grupo inoculado com veneno; V+D: Veneno + Tratamento oral com Dapsona; V+C: Veneno
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+ Tratamento oral com Óleo de Copaíba. *Diferente do Ctr; #Diferente do V; $Diferente do D;
&Diferente do C.

6.2.16.4.2 Linfócitos

6.2.16.4.2.1 Linfócitos B
A quantificação de linfócitos B no baço foi realizada 3 dias após a inoculação do
veneno de Loxosceles intermedia e tratamento oral com óleo de copaíba ou dapsona
(Figura 68). O número de linfócitos B convencionais ou linfócitos B2 (células B220+
CD5-) dos animais inoculados com o veneno apresentou aumento significativo quando
comparado ao grupo controle inoculado com PSS (Figura 68F – Controle: 22,86 e
Veneno: 38,66 x 106 células/mL). O tratamento com dapsona foi capaz de impedir o
aumento do número de linfócitos B no baço dos animais inoculados com o veneno
(Figura 68F – Veneno: 38,66; Veneno + Dapsona: 23,14 x 106 células/mL). O
tratamento com o óleo de copaíba não foi capaz de impedir o aumento do número de
linfócitos B decorrente da inoculação do veneno (Figura 68F – Veneno: 38,66; Veneno
+ Copaíba: 34,47 x 106 células/mL).
O número de linfócitos B1 (células B220+ CD5+) no baço aumentou nos animais
inoculados veneno (Figura 68I – Controle: 2,025 e Veneno: 6,157 x 106 células/mL) e
os tratamentos com dapsona ou copaíba reduziram o número de linfócitos B1
comparado ao grupo veneno, contudo não foram encontrados valores próximos aos
observados para o grupo controle (Figura 68I – Veneno + Dapsona: 4,135; Veneno +
Copaíba: 3,821 x 106 células/mL).
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Figura 68. Quantificação de linfócitos B no baço, 3 dias após inoculação com veneno da aranha
Loxosceles intermedia e tratamento com óleo de copaíba ou dapsona. A inoculação de 1,2 µg/g de veneno
aumentou a quantidade de linfócitos B totais (C) B convencionais (F) e B1 (I) no baço. Para os
camundongos tratados com dapsona, houve redução de linfócitos B totais nos animais inoculados com
veneno (C) o mesmo ocorreu em relação aos linfócitos B convencionais (F) e para os linfócitos B1 (I).
Contudo nem a dapsona, nem o óleo de copaíba reduziram o número de linfócitos B1 a valores próximos
aos observados para o grupo controle. O tratamento com óleo de copaíba não foi eficaz em reduzir o
aumento de linfócitos B totais (C) e B convencionais (F) desencadeado pela inoculação do veneno, mas
reduziu o número de linfócitos B1 (I). Dot-Plot (A/B/D/E/G/H): Linfócitos B totais foram selecionadas na
região R1 (células B220+ CD5- + células B220+ CD5+), células B convencionais foram selecionados na
região R2 (células B220+ CD5- ) e linfócitos B1 foram selecionados em R3 (células B220+ CD5+).
ANOVA One-Way pós teste de Bonferroni e Teste t: p<0.05 considerado significativo. n=4 animais por
grupo experimental. Ctr: grupo controle inoculado com PSS; D: PSS + Tratamento oral com Dapsona; C:
PSS + Tratamento oral Óleo de Copaíba; V: grupo inoculado com veneno; V+D: Veneno + Tratamento
oral com Dapsona; V+C: Veneno + Tratamento oral com Óleo de Copaíba. *Diferente do Ctr; #Diferente
do V; $Diferente do D; &Diferente do C.
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6.2.16.4.2.2 Linfócitos T

Em relação ao número de linfócitos T total no baço, a inoculação do veneno não
promoveu aumento do número destes quando comparado ao grupo controle (Figura
69C – Controle: 12,911 e Veneno: 13,084 x 105 células/mL). O tratamento com dapsona
foi capaz de reduzir o número de linfócitos T total tanto nos animais inoculados com
veneno, quanto naqueles inoculados apenas com PSS (Figura 69C – Dapsona: 7,145 e
Veneno + Dapsona: 9,018 x 105 células/mL). O tratamento com óleo de copaíba reduziu
o número de linfócitos T totais no baço dos animais inoculados com PSS e também
reduziu o número de linfócitos T observados após a inoculação do veneno (Figura 69C
– Copaíba: 8,395 e Veneno + Copaíba: 8,961 x 105 células/mL).
Em relação aos linfócitos T CD4+ (células TCD4+ TCD8-), nos animais
inoculados com veneno, foi demonstrado aumento do número dessas células quando
comparado ao grupo controle inoculado com PSS (Figura 69F – Controle: 7,041 e
Veneno: 12,073 x 106 células/mL). Os tratamentos com dapsona ou óleo de copaíba
foram capazes de reduzir o número de linfócitos T CD4+ nos animais inoculados com
veneno (Figura 69F – Veneno + Dapsona: 6,933; Veneno + Copaíba: 8,871 x 106
células/mL). Contudo, o tratamento com dapsona reduziu também o número dessas
células nos animais inoculados apenas com PSS (Figura 69 – Controle: 7,041 e
Dapsona: 4,139 x 106 células/mL).
O número linfócitos T CD8+ (células TCD4- TCD8+), reduziu nos animais
inoculados com veneno quando comparado ao grupo controle inoculado com PSS
(Figura 69I – Controle: 5,168 e Veneno: 3,571 x 106 células/mL). O tratamento com
dapsona reduziu o número de linfócitos T CD8+ nos animais inoculados com PSS
(Figura 69I – Controle: 5,168; Dapsona: 3,082 x 106 células/mL). Já o tratamento com
óleo de copaíba, diminuiu o número de linfócitos T CD8+ tanto nos animais inoculados
com veneno quanto naqueles inoculados com PSS (Figura 69I – Controle: 5,168;
Copaíba: 0,970; Veneno: 3,571; Veneno + Copaíba: 1,991 x 106 células/mL).
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Figura 69. Quantificação de linfócitos T no baço, 3 dias após inoculação com veneno da aranha
Loxosceles intermedia e tratamento com óleo de copaíba ou dapsona. A inoculação de 1,2 µg/g de veneno
não promoveu alteração na quantidade de linfócitos T totais (C) no baço, contudo promoveu aumento de
linfócitos TCD4+ (F) e redução de TCD8+ (I). Para os camundongos tratados com dapsona houve redução
de linfócitos T totais tanto nos animais inoculados com PSS quanto nos inoculados com veneno (C), o
mesmo ocorreu em relação aos linfócitos TCD4+ (F). Para os linfócitos TCD8+ a dapsona reduziu apenas
no grupo inoculado com PSS (I). O tratamento com óleo de copaíba reduziu o número de linfócitos totais
(C) e TCD8+ (I) tanto nos animais inoculados com veneno quanto naqueles inoculados apenas com PSS
(I). E para os linfócitos TCD4+ reduziu apenas a contagem dos animais inoculados com veneno (F). DotPlot (A/B/D/E/G/H): Linfócitos T totais foram selecionadas na região R1 (células TCD4+ TCD8+), células
TCD4+ foram selecionados na região R2 (células TCD4+ TCD8- ) e linfócitos TCD8+ foram selecionados
em R3 (células TCD4- TCD8+). ANOVA One-Way pós teste de Bonferroni e Teste t: p<0.05 considerado
significativo. n=4 animais por grupo experimental. Ctr: grupo controle inoculado com PSS; D: PSS +
Tratamento oral com Dapsona; C: PSS + Tratamento oral Óleo de Copaíba; V: grupo inoculado com
veneno; V+D: Veneno + Tratamento oral com Dapsona; V+C: Veneno + Tratamento oral com Óleo de
Copaíba. *Diferente do Ctr; #Diferente do V; $Diferente do D; &Diferente do C.
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Tabela 5. Resumo dos resultados do “Estudo do processo inflamatório”.
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VENENO+ ÓLEO DE
COPAÍBA

VENENO+ DAPSONA

VENENO

PSS+ ÓLEO DE
COPAÍBA

PSS+ DAPSONA

PSS

-------

Sem alteração na
medula óssea e sangue
e reduz CD4 e CD8 no
baço
-------

Sem alteração na
medula óssea e reduz
CD8 no sangue e baço
-------

Aumenta CD4 e CD8
na medula óssea,
sangue e baço
-------

Reduz CD4 e CD8 na
medula óssea e sangue
e reduz CD4 no baço

----

----

Reduz CD4 e aumenta
CD8 na medula óssea e
reduz CD4 e CD8 no
sangue e baço
-------

-------

Reduz B2 na medula
óssea

-------

Reduz B2 e aumenta B1
na medula óssea
-------

Aumenta B2 e B1 na
medula óssea, sangue e
baço
-------

Reduz B2 e B1 na
medula óssea, sangue e
baço em relação ao
veneno sem tratamento
----

----

Reduz B2 na medula
óssea e sangue e reduz
B1 no baço em relação
ao veneno sem
tratamento
-------

-------

Sem alteração na medula
óssea e sangue e reduz no
baço
-------

Reduz na medula óssea e
sangue
-------

Aumenta na medula óssea,
sangue e baço

-------

Reduz na medula óssea,
sangue e baço em relação ao
veneno sem tratamento

----

----

Reduz na medula óssea e
sangue e aumenta no baço
em relação ao veneno sem
tratamento
-------

-------

Reduz na medula
óssea e sangue

-------

Sem alteração

-------

Aumenta na medula
óssea, sangue e baço

-------

Reduz na medula
óssea, sangue e baço
em relação ao veneno
sem tratamento
----

----

Aumenta na medula
óssea e reduz no
sangue e baço em
relação ao veneno sem
tratamento
-------

-------

Reduz na medula óssea

-------

Aumenta na medula
óssea e no baço
-------

Aumenta na medula
óssea, sangue e baço

-------

Reduz na medula óssea,
sangue e baço em
relação ao veneno sem
tratamento
----

----

Sem alteração na
medula óssea em
relação ao veneno sem
tratamento
-------

Sem alteração
Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração
Sem alteração

Núcleos picnóticos

Sem alteração
Sem alteração

Núcleos picnóticos
e necrose tubular

Sem alteração
Sem alteração

Núcleos picnóticos
e necrose tubular

Necrose tubular

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Túbulos com material hialino

Espessamento do folheto
parietal
Marcação com anti-galectina3
tubular e glomerular

Dilatação tubular e marcação
anti-jagged1
Sem alteração
Sem alteração

Material hialino no glomérulo e
nos túbulos, e marcação antijagged1e anti-galectina3
glomerular
Dilatação de túbulos distais
Redução da marcação jagged1 e
alta marcação galectina3

Esclerose segmentar nos
glomérulos e necrose tubular, e
marcação anti-jagged1 e antigalectina3 glomerular
Espessamento do folheto
parietal e marcação antigalectina3
Dilatação e células necróticas
tubulares, com marcação antigalectina3

Dilatação e acúmulo de material Núcleos picnóticos
hialino nos túbulos proximais, e e necrose tubular
marcação anti-jagged1
glomerular
Sem alteração

Sem alteração

Cilindros hialinos glomerulares
Glomérulos lobulados e
atrofiados e alta marcação
jagged1

Sem alteração
Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração
Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração
Sem alteração

Marginação de
leucócitos

Marginação de
leucócitos
Presença de
macrófagos

Inflamação marcada
com anti-galectina3

Marginação de
leucócitos
Sem alteração

Sem alteração

Presença de
macrófagos
Sem alteração

Sem alteração
Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração
Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração
Sem alteração

Inflamação marcada
com antigalectina3

Sem alteração
Sem alteração

Inflamação marcada
com anti-galectina3 e
congestão vascular

Sem alteração

Sem alteração

Marcada com antigalectina3

Marcada com antigalectina3
Marcada com antigalectina3

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Proliferação

Proliferação

Proliferação

30

3

10

30

3

10

30

3

10

30

3

10

30

3

10

30

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

3

10

LINFÓCITOS T

CONTAGEM LINFÓIDES

LINFÓCITOS B

MONÓCITOS
INFLAMATÓRIOS

MONÓCITOS

CONTAGEM MIELÓIDES

NEUTRÓFILOS

MEDULA

RIM

CÓRTEX

TECIDO
MUSCULAR

PELE

DERME

EPIDERME

TEMPO
(DIAS)

GRUPOS CAMUNDONGOS

6. DISCUSSÃO

O desenvolvimento experimental deste trabalho permitiu a avaliação do efeito do óleo
de copaíba sobre os agravos desencadeados pela ação do veneno da aranha Loxosceles
intermedia, responsável pela maior parte dos acidentes aracnídeos no Brasil. O efeito
cicatrizante deste óleo tem sido demonstrado para diferentes tipos de lesões teciduais,
pulmonares, intestinais, na bexiga e na pele, em diferentes modelos experimentais, como
ratos, camundongos e coelhos (Cavalcanti Neto et al. 2005; Comelli Junior et al., 2010;
Goncalves Dias et al., 2017; Wagner et al., 2017; Feitosa et al., 2018). Recentemente,
Wagner e colaboradores demonstraram que o tratamento oral com o óleo de copaíba é mais
eficiente que o tratamento por via tópica para cicatrização de feridas no dorso de ratos da
linhagem Wistar (Wagner et al., 2017). Neste projeto foi proposto, pela primeira vez, avaliar
o efeito do óleo de copaíba sobre a lesão desencadeada pelo veneno de L. intermedia e sua
ação sistêmica diante da migração de células inflamatórias decorrente do envenenamento, em
coelhos albinos e camundongos, linhagem C57Bl/6, respectivamente.

Os resultados do tratamento tópico com óleo de copaíba neste trabalho demonstraram
sua eficácia na melhora dos sinais típicos do loxoscelismo cutâneo e do processo de
cicatrização da dermonecrose no local de inoculação do veneno de Loxosceles intermedia em
coelhos. Dentre os compostos identificados na resina oleosa de copaíba, alguns são
responsáveis por propriedades farmacológicas conhecidas, como o β-cariofileno, sendo um
dos principais responsáveis pela atividade anti-inflamatória, antibacteriana, anti-edema,
antifúngico e pelo efeito antipsoriático (Pieri et al., 2012; Gelmini et al., 2013). Os compostos
voláteis presentes nas resinas oleosas são de fundamental importância para a manutenção das
propriedades farmacológicas e a análise da sua presença em amostras de óleos de copaíba,
garantem sua qualidade e suas propriedades medicinais (Santos et al., 2008).

Paiva e colaboradores, 2002, demonstraram excelente efeito cicatrizante do óleo de C.
langsdorffii em ratos, usando administração oral da oleorresina para tratamento de lesões
internas e externas (Paiva et al, 2002). Já Amorim e colaboradores, 2017, demonstraram efeito
cicatrizante satisfatório da oleorresina de C. paupera após 14 dias de tratamento tópico em
camundongos diabéticos (Amorim et al, 2017). Durante o processo de cicatrização de feridas,
152

os queratinócitos presentes na epiderme liberam diferentes citocinas pró-inflamatórias, como
IL-6, IL-1β e TNF-α (Barrientos et al, 2008). O tratamento tópico de feridas de camundongos
diabéticos com C. paupera dimunuiu os níveis de IL-1β e resultou em significativa contração
das lesões. Essa citocina é responsável por estimular a expressão de moléculas de adesão nas
células endoteliais, permitindo a migração de células inflamatórias do sangue para o tecido
lesado (Dinarello et al, 2009). De acordo com Ram e colaboradores, 2015, níveis altos e
persistentes dessa citocina são responsáveis pelo atraso na formação do tecido de granulação,
que resulta em falha no fechamento da ferida (Ram et al, 2015).

O colágeno está presente em grande quantidade no processo de cicatrização. A derme
normal apresenta 80% do colágeno tipo I e 20% do tipo III, já o tecido de granulação expressa
30 a 40% do colágeno tipo III, considerado colágeno imaturo. O aumento do colágeno tipo I é
diretamente proporcional a força de tensão da ferida, uma vez que o tecido de remodelamento
é preenchido pela deposição de colágeno tipo III e gradualmente substituído pelo colágeno
tipo I (Greaves et al, 2013). Neste trabalho, observou-se que as fibras de colágeno tipo I
estavam arranjadas de maneira organizada e linear na pele dos animais inoculados com
veneno e tratados com óleo de copaíba. Da mesma maneira Amorim e colaboradores, 2017,
mostraram que o tratamento tópico de lesões na pele com óleo de C. paupera acelerou a
substituição de colágeno tipo III e estimulou a formação de fibras de colágeno tipo I, o que
acelerou o processo de cicatrização e melhorou a qualidade do tecido formado (Amorim et al,
2017). Contudo, os mecanismos induzidos pela administração tópica do óleo de copaíba não
foram caracterizados durante o processo de cicatrização de feridas.

A cicatrização de feridas é um processo biológico complexo. As principais falhas
podem ocorrer nos estágios iniciais, com o desenvolvimento de edema grave, baixa
proliferação vascular e redução de elementos celulares, como leucócitos, macrófagos e
fibroblastos (Han e Ceilley, 2017). A atividade cicatrizante do óleo de copaíba foi
demonstrada na forma da resina por Cascon e Gilbert, 2000, devido ainda à presença de
diterpenos, com propriedade cientificamente comprovada apesar de não ter seu mecanismo de
ação elucidado. Estes autores compararam o processo de cicatrização em feridas cutâneas nas
costas de camundongos adultos em grupos tratados com duas aplicações tópicas diárias de
solução salina, digluconato de clorexidina 0,12% e oleorresina de copaíba por 15 dias e
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demostraram que os períodos inicial e final apresentaram padrão semelhante de cicatrização
entre os tratamentos. No período médio de 7 dias, as feridas foram completamente
epitelizadas, embora o grupo tratado com o óleo tenha demonstrado processo de reparo
tecidual mais lento (Cascon e Gilbert, 2000).

No presente estudo não foi observada qualquer aceleração do processo de cicatrização
em nenhum dos grupos, sendo o tempo de cicatrização média de 21 dias, para os animais
inoculados com veneno, com ou sem tratamento. A intensa atividade antiinflamatória
atribuída a oleorresina pode ser responsável por aumentar o tempo de cicatrização, uma vez
que o infiltrado inflamatório presente na área da lesão é necessário para iniciar o reparo
tecidual e completar a atividade cicatrizante. O grupo que recebeu veneno apresentou crosta
fragilmente aderida que quebrou antes dos 30 dias de observação, esta característica não foi
observada no grupo que recebeu tratamento com óleo de copaíba. Isso pode ter resultado na
aceleração da contração da ferida e a formação de cicatriz observada no grupo veneno sem
tratamento. O grupo tratado com óleo de copaíba apresentou uma grande área de lesão, com
casca fortemente aderida e úmida, sem formação de cicatriz.

Os parâmetros hematológicos dos coelhos também foram avaliados neste trabalho, a
fim de verificar se o tratamento tópico era capaz de promover alterações na migração de
células inflamatórias através do sangue. Dessa forma, foi demonstrado que a redução do
número de heterofilos no sangue promovida pela inoculação do veneno, foi evitada pelo uso
tópico do óleo de copaíba. A diminuição da quantidade de heterofilos no sangue pode estar
relacionada ao aumento da migração destas células para o tecido alvo da lesão. Há autores que
descrevem como principal alteração tecidual, após o envenenamento por aranhas do gênero
Loxosceles em seres humanos, intensa infiltração de células inflamatórias e geração de
mediadores inflamatórios no local da picada (Ospedal et al., 2002; Domingos et al., 2003;
Barbaro et al., 2010). O infiltrado de polimorfonucleados, em parte recrutado por ativação
indireta do sistema complemento, é considerado o principal contribuinte ao dano tecidual
(Tambourgi et al., 2005), por isso a maioria dos tratamentos têm buscado reduzir a infiltração
dos polimorfonucleados (Paixao-Cavalcante et al., 2007; Tambourgi et al., 2010; Gremski et
al., 2014). Sendo assim, o óleo de copaíba pode contribuir para a redução da inflamação e
menor destruição do tecido no local da picada.
154

Neste trabalho observou-se também a diminuição da contagem de plaquetas nos
coelhos que receberam injeção intradérmica do veneno de L. intermedia, associada a
ocorrência de dermonecrose, que constitui um quadro clínico típico do loxoscelismo
observado em humanos (Levin et al, 2013). Tavares e colaboradores demonstraram que não
havia relação entre hemólise intravascular e coagulação intravascular disseminada com a
ocorrência da plaquetopenia (Tavares et al, 2004). Contudo, o veneno promove agregação
plaquetária, adesão e ativação de plaquetas em coelhos e humanos (Tavares et al, 2011). Além
disso, foi demonstrado que as plaquetas exercem um papel protetor durante o
desenvolvimento da dermonecrose induzida pelo veneno de L. gaucho, sendo observado
lesões mais severas na ocorrência de plaquetopenia (Tavares et al, 2016).

As plaquetas são cruciais para a regulação da hemostasia (Ware et al, 2013). Contudo,
outras funções fisiopatológicas tem sido descritas para as plaquetas, como sua participação
nas respostas inflamatórias (Yamashita, 2011). As plaquetas atuam como reservatório de
diversas substâncias como aminas vasoativas, nucleotídeos purinérgicos, leucotrienos e
citocinas (Smith et al, 2011). Além disso, as plaquetas expressam importantes moléculas de
adesão e outras proteínas essenciais para o desenvolvimento da resposta inflamatória (Von
Hundelshausen et al, 2007). Dessa forma, tem sido sugeridas como alvo potencial para a
terapia anti-inflamatória (Nurden et al, 2011).

Além da administração tópica, o óleo de copaíba pode ser também utilizado por via
oral e dessa forma modular respostas imunológicas sistêmicas no organismo (Dias-Da-Silva
et al., 2013). O camundongo não manifesta a lesão dermonecrótica observada nos coelhos,
após a inoculação do veneno de Loxosceles intermedia. Contudo, apesar de não ocorrer o
desenvolvimento da lesão local no camundongo, este se apresenta como um excelente modelo
para avaliação da migração inflamatória decorrente da inoculação do veneno (Ribeiro et al.,
2015). Apesar das diferenças em relação ao loxoscelismo cutâneo descrito na literatura para
humanos e outros modelos experimentais (Wright et al., 1997; Elston et al., 2000; Ospedal et
al., 2002; Wilson et al., 2005), a compreensão dos eventos decorrentes do envenenamento por
aranhas do gênero Loxosceles em camundongos pode contribuir para a compreensão dos
efeitos do veneno envolvidos no desenvolvimento desta lesão e no loxoscelismo sistêmico.
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Para isso, foi investigado a produção e migração de células inflamatórias a partir da medula
óssea, sangue e baço, bem como a migração destas células para o local de inoculação do
veneno na pele e o efeito renal desta inoculação após o tratamento oral com óleo de copaíba
comparado ao tratamento com dapsona.

A dapsona é um fármaco que possui efeito anti-inflamatório e tem sido utilizado há
muito tempo em casos clínicos de envenenamento por aranha marrom (Hobbs et al., 1996;
Andersen et al., 2011), e no tratamento da hanseníase, dessa forma é facilmente encontrada no
sistema público de saúde. Além disso, a dapsona é recomendada pela FDA para tratamento de
doenças inflamatórias não infecciosas, como a dermatite herpetiforme (Clarindo et al., 2014).
Deste modo, foi o fármaco escolhido para que os resultados fossem comparados aos do óleo
de copaiba. Devido a sua ação de inibir células polimorfonucleadas e reduzir a inflamação
local, o efeito da dapsona diante do loxoscelismo cutâneo vem sendo estudado há alguns anos
(Elston et al., 2005; Wozel e Blasum, 2014), contudo mostram resultados contraditórios em
relação a sua aficácia em reduzir o tamanho das lesões dermonecróticas. Dapsona, colchicina
e corticóides são comumente usados no tratamento de dermatoses neutrofílicas. A
combinação de dapsona com o antiveneno específico apresenta grande potencial
antineutrofílico (Cole et al, 1995). Sendo assim, reduzir a infiltração neutrofílica no tecido
alvo da picada se tornou um alvo terapêutico (Maynor et al, 1997).

A análise histopatológica da pele de camundongos 3 e 10 dias após a inoculação do
veneno, permitiu a observação da inflamação, mais evidente na hipoderme e tecido muscular
adjacente. A evolução do processo inflamatório local associado ao desenvolvimento da lesão
dermonecrótica é caracterizado inicialmente pela inflamação da camada muscular e posterior
necrose do músculo, derme e epiderme (Ospedal et al., 2002), o que corrobora com os
resultados observados na linhagem de camundongos usada neste trabalho, porém, nesetes
animais, não evoluiram para a inflamação e necrose da epiderme, como acontece nos coelhos
e no ser humano. Marques e colaboradores, 2011, demonstraram a presença de infiltrado
inflamatório majoritariamente formado por neutrófilos, em camundongos Balb/C implantados
com esponja de matriz sintética análoga a biomateriais, na qual foi inoculado o veneno de L.
intermedia (Marques et al., 2011). Neste projeto, foi demonstrado que os camundongos
apresentaram congestão vascular com ou sem infiltrado inflamatório na pele após inoculação
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do veneno. A congestão vascular é um evento que ocorre para possibilitar a migração dos
leucócitos dos vasos para o tecido e representa o início da resposta inflamatória (Sunderkotter
et al., 2001), assim foi observada a presença intravascular aumentada de leucócitos e
infiltrado inflamatório tecidual, o que sinalizou o início da resposta inflamatória. O tratamento
oral com óleo de copaíba foi capaz de impedir a migração de leucócitos para o local de
inoculação do veneno, não sendo observada a presença de células inflamatórias na pele dos
animais em nenhum dos tempos de observação. Contudo, foi observada nos tempos 3, 10 e 30
dias após inoculação do veneno e tratamento com óleo de copaíba, aumento discreto da
proliferação de fibroblastos próximo a epiderme, característica presente durante o reparo após
injúria tecidual.

Embora a modulação da atividade de leucócitos seja observada pela infiltração destas
células nas camadas da pele, o veneno de Loxosceles reclusa não exerce efeito direto sobre
leucócitos em cultura (Gomez et al., 1999). A ativação de leucócitos representa efeito indireto
sobre células endoteliais e vasos sanguíneos expostos a toxinas do veneno, estimulando a
expressão de E-selectina e Interleucina-8 pelas células endoteliais, e fator do crescimento por
queratinócitos (Patel et al., 1994; Desai et al., 2000). O veneno de Loxosceles intermedia
também atua sobre células endoteliais promovendo a adesão de leucócitos ao endotélio
(Zanetti et al., 2002) e a internalização de toxinas do veneno que culmina em morte celular e
degradação do endotélio vascular (Nowatzki et al., 2010).

O infiltrado inflamatório observado na pele dos camundongos inoculados com veneno,
neste trabalho, foi marcado para galectina-3, uma lectina abundantemente expressa em locais
de inflamação e ativação de células imunes. O tratamento com óleo de copaíba reduziu o
infiltrado, melhorou a organização histológica da pele lesada, principalmente o colágeno e
diminuiu a expressão de galectina-3 no sítio inflamatório, provavelmente pela redução de
leucócitos infiltrados. A dapsona também reduziu o infiltrado celular nas adjacências do
tecido adiposo e muscular, porém surgiram células negativas para galectina-3 no infiltrado,
gerando um aglomerado celular misto em relação à marcação para galectina-3, principalmente
10 dias após a inoculação do veneno.
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A galectina-3 é altamente expressa na pele, incluindo células epiteliais, queratinócitos,
folículos pilosos e glândulas sebáceas (Yang et al., 2008) e está envolvida na patogênese de
diversas doenças inflamatórias na pele por afetar a função de células do sistema imunológico
(Larsen et al., 2012). A expressão de galectina-3 em fibroblastos tem sido associada ao
crescimento dessas células, sendo observada maior expressão quando estimulados e em fase
de proliferação (Lipert et al., 2007). O papel dessa proteína durante o processo inflamatório
inclui ativação, migração e adesão celular, e depende do local no qual foi expressa (Liu e
Rabinovich, 2010). A galectina-3 extracelular pode induzir apoptose de linfócitos T ativados
em humanos, contudo pode ser um sinal anti-apoptótico através de ações intracelulares (Hsu
et al., 2006).

Com os resultados apresentados, foi possível notar que o óleo de copaíba manteve a
galectina-3 em níveis mais elevados de expressão, não apenas no sítio inflamatório, mas
também na derme adjacente à epiderme, principalmente após 30 dias, indicando uma função
no processo de regeneração tecidual. O tratamento com dapsona melhorou a inflamação,
porém sem a mesma eficiência do óleo de copaíba, tendo em vista que após 10 e 30 dias de
inoculação do veneno, os animais ainda apresentavam infiltrado inflamatório, fato não
detectado no grupo veneno tratado com copaíba. Estes dados indicaram um potencial antiinflamatório e/ou reparador da galectina-3 na pele dos animais inoculados com veneno,
amplificado pelo tratamento com óleo de copaíba.
Os animais tratados com copaíba apresentaram também “estruturas semelhantes a
coroa” distribuídas pelo tecido adiposo após 3 e 10 dias de inoculação do veneno. Em
camundongos, essas estruturas são formadas por macrófagos M1, que desempenham um papel
preponderante na proteção contra agentes patogênicos, mas não está esclarecido se esta
variação morfológica estrutural pode ser utilizada como parâmetro que indica polarização de
macrófagos (West, 2009; Engin et al., 2019). De fato, estas estruturas formadas por
macrófagos estão sendo descritas pela primeira vez associadas ao loxoscelismo, neste
trabalho, e necessitam de estudos mais detalhados no futuro. Como são macrófagos de tecido
adiposo com forte expressão de galectina-3, eles podem estar diretamente comprometidos
com a regulação da resposta inflamatória nestes animais. Essas estruturas de macrófagos são
recrutadas para regiões contendo adipócitos necróticos, não necessariamente em área
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contendo inflamação já estabelecida. Como o óleo de copaíba aparentou um perfil de resposta
antiinflamatória, geralmente coordenada por macrófagos M2 em diversos modelos de lesão e
cicatrização (Krzyszczyk et al., 2018), essa dicotomia M1xM2 em modelos de loxoscelismo
precisa ser profundamente investigada. Uma possibilidade consiste em maior expressão de
galectina-3 nas células com perfil M1 na tentativa de modular negativamente o agregado
celular, pois a tendência como produtores de citocinas M1 seria uma maior destruição
tecidual. Soma-se a esta hipótese, o fato do agregado hipocelularizado apresentar baixa
intensidade de expressão de galectina-3. Por outro lado, “estruturas semelhantes a coroa” mais
celularizados apresentarem expressão mais intensa de galectina-3.

As mais complicadas reações sistêmicas ao veneno da aranha marrom são geralmente
descritas associadas a pequenas lesões no local da picada. Feridas necróticas podem manter as
toxinas no local da picada, enquanto lesões menores permitem maior absorção do veneno
(Gomez et al, 2001). Dessa forma, um medicamento capaz de prevenir a necrose decorrente
do envenenamento pode provocar maior absorção de toxinas do veneno e aumentar a
propabilidade da reação sistêmica severa.

A insuficiência renal é a principal causa de óbito relacionada ao envenenamento pelas
aranhas do gênero Loxosceles (Gremski et al., 2014). Foi demonstrado que camundongos
Balb/C apresentam hemorragia renal, dilatação dos túbulos contorcidos proximais, baixa taxa
de filtração glomerular e acúmulo de proteínas no rim 24 horas após a inoculação do veneno
de L.intermedia (Okamoto et al., 2017). Okamoto e colaboradores demonstraram que após 3
dias, ainda foi possível observar a presença de túbulos contorcidos distais com células
necróticas e núcleos picnóticos e que o tratamento com Tetraciclina protegeu o rim destes
efeitos deletérios (Okamoto et al., 2017). Nossos resultados, com camundongos C57/BL6,
demonstraram que o tratamento com dapsona ou com óleo de copaíba não foram capazes de
reduzir os efeitos deletérios decorrentes da inoculação do veneno de L. intermedia após 3 dias.
Os danos renais após 30 dias da inoculação do veneno foram observados apenas nos animais
que receberam tratamento com dapsona ou óleo de copaíba. Mais estudos precisam ser
realizados a fim de avaliar o efeito renal dos tratamentos propostos para o envenenamento
pela aranha marrom. Foi demonstrado anteriormente que diferentes linhagens de
camundongos apresentam diferentes respostas sistêmicas, sobretudo em relação a resposta
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inflamatória decorrente do envenenamento (Ribeiro et al., 2015). Desta forma, diferentes
linhagens e modelos experimentais devem ser testados para que a resposta renal a diferentes
tratamentos após a inoculação do veneno da aranha marrom seja avaliada.

O mecanismo de ação pelo qual o veneno das aranhas Loxosceles causa falência renal
não está completamente compreendido. Camundongos inoculados com o veneno bruto ou
com a toxina purificada esfingomielinase-D, desenvolveram necrose tubular aguda com
deposição de material hialino nos túbulos proximais e distais (Okamoto et al, 2017). Luciano
e colaboradores descreveram edema, presença de eritrócitos no espaço extracelular e
degeneração vacuolar dos túbulos proximais e distais (Luciano et al, 2004). Falência renal
decorrente de vasoconstricção renal e rabdomiólise intrarrenal foi demonstrada em
experimentos utilizando camundongos injetados com L. gaucho, não sendo observada
citotoxicidade direta sobre o rim (Lucato et al, 2011). Já um estudo com camundongos
expostos ao veneno de L. intermedia demonstrou ligação direta das toxinas do veneno a
estruturas renais, sugerindo que as toxinas do veneno atuam diretamente como agente
nefrotóxicos. Outra hipótese levantada por estes autores, é o veneno atuar como antígeno
ligado as estruturas renais desencadeando a nefrotoxicidade (Luciano et al, 2004).

Neste trabalho, os danos renais observados nas amostras coradas com HE foram
investigados utilizando alguns marcadores de lesões tubulares, jagged-1, principalmente
associado à organização e funções epiteliais, e a galectina-3, como seu regulador. Dentre
várias possíveis vias de sinalização molecular, parte da via de Notch foi estudada neste
trabalho, através do ligante Jagged-1. Os animais inoculados com veneno de L.intermedia, e
seus respectivos controles e tratamentos, apresentaram variações significativas na intensidade
de expressão de Jagged-1, principalmente nos túbulos contorcidos distais e proximais.

Jagged-1 é um dos ligantes do receptor Notch, mais ativos durante o desenvolvimento
renal, entretanto sua função em adultos ainda possui controvérsias. Belyea e colaboradores,
2015, demonstraram que animais adultos expressam Jagged-1 nas células justaglomerulares e
células tubulares distais (incluindo ductos coletores) sem interferência na produção de renina,
enzima circulante produzida pelas células justaglomerulares. Os autores mostraram ainda que
mutações pontuais relacionadas à baixa expressão de Jagged-1 favoreceram o aumento de
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células intersticiais positivas para α-actina de músculo liso e dilatação tubular, indicando um
processo fibrótico intersticial e função renal diminuída (Belyea et al., 2015). Em
contrapartida, Huang e colaboradores, 2018, demonstraram que a expressão de Jagged-1
estava aumentada nas células epiteliais tubulares de pacientes e animais experimentais com
fibrose renal (Huang et al., 2018).

Nossos resultados demonstraram que a expressão de Jagged-1 estava reduzida nos rins
de animais inoculados com veneno, quando comparado aos animais controles, inoculados com
solução salina fisiológica. O tratamento com óleo de copaíba promoveu um aumento no
número de células tubulares e intersticiais Jagged-1+ nos animais inoculados com o veneno,
entretanto, a dapsona não apresentou o mesmo efeito e a expressão de Jagged-1 foi similar ao
grupo veneno nos três tempos estudados. Esses dados indicaram que danos renais associados
à inoculação do veneno de L.intermedia podem estar correlacionados à baixa expressão de
Jagged-1. Além disso, o óleo de copaíba parece ser mais eficiente que a dapsona na regulação
da expressão de Jagged-1, indicando um possível mecanismo de proteção contra danos renais
e fibrose em casos de envenenamento por aranha marrom.

A expressão de Jagged-1 é regulada por diversos mecanismos, como por exemplo,
mediada por galectina-3. Recentemente, foi demonstrado que animais deficientes para
galectina-3 mostraram níveis aumentados de Jagged-1 em diferentes modelos experimentais
(Fermino et al., 2016; Oliveira et al., 2018). Em paralelo, estes animais deficientes para
galectina-3 falharam na regeneração renal e desenvolveram hipertrofia renal grave com
grandes dilatações tubulares (Poirier et al., 2012). Saccon e colaboradores, 2017, sugeriram
que galectina-3 tem função reguladora da homeostase tubular sustentando a sobrevivência das
células renais. (revisado por Saccon et al., 2017). Baseando-se nestes achados, galectina-3 foi
avaliada nos rins dos animais inoculados com veneno de L.intermedia, bem como em seus
respectivos controles e tratamentos.

A relação entre galectina-3 e jagged-1 foi descrita em diferentes modelos
experimentais. Fermino e colaboradores revelaram que camundongos que não produzem
galectina-3 (Lgals3-/-) desenvolveram respostas imunes mediadas por linfócitos TCD4+
(Th1/Th2) aumentadas quando comparadas aos camundongos selvagens que produzem
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galectina-3 (Lgals3+/+), ambos infectados com Leishmania major. Estes autores mostraram
ainda que células derivadas do sítio da lesão e da medula óssea dos animais Lgals3-/infectados apresentaram níveis aumentados de Jagged-1 e outros componentes de sinalização
do receptor Notch (Notch-1, Jagged-2 e Hes-1), que foram significativamente revertidos após
adição de galectina-3 recombinante, indicando que galectina-3 regula a ativação da
sinalização de Notch e influencia a polarização de respostas de células T (Fermino et al.,
2016).

Outro forte indício do potencial regulatório que galectina-3 exerce sobre jagged-1 foi
descrito durante angiogênese em tumores. Jagged-1 expresso nas células endoteliais e
galectina-3 secretada por células tumorais em condições de hipóxia desencadearam a
angiogênese (Dos Santos et al., 2017). No entanto, estes autores demonstraram que as funções
pró-angiogênicas da galectina-3 eram dependentes de Jagged-1 e que superexpressão de
jagged-1 em carcinoma pulmonar acelerou o crescimento do tumor in vivo. No sistema
hematopoiético e tecidos linfoides, a falta de galectina-3 estava diretamente relacionada com
elevados níveis de jagged-1. Oliveira e colaboradores demonstraram que animais Lgals3-/apresentaram distúrbios na diferenciação de linfócitos B em plasmócitos secretores de
imunoglobulinas correlacionados com aumento na expressão de jagged-1 por células
derivadas do estroma de medula óssea e baço (Oliveira et al., 2018). Estes achados sugerem
que galectina-3 tem efeito inibitório nas vias dependentes de jagged-1.

Neste trabalho, os dados que correlacionam galectina-3 e jagged-1 nos rins reiteraram
o papel inibitório descritos em outros modelos experimentais. Vale ressaltar que esta
associação galectina-3/jagged-1 não havia sido realizada nos rins até então. De fato, no grupo
veneno, os níveis de jagged-1 foram significantemente reduzidos nos túbulos contorcidos
distais e proximais em comparação com os animais controles. Em paralelo, jagged-1 estava
com expressão aumentada nas células tubulares, e ainda nas células justaglomerulares, quando
os animais foram tratados com óleo de copaíba. Em relação a galectina-3, o grupo veneno
passou a apresentar células positivas no glomérulo e túbulo contorcido proximal. Nestes
animais, o aumento de galectina-3 pode ser confrontado com a redução de jagged-1.
Novamente, o óleo de copaíba inibiu a presença de células galectina-3+ nos glomérulos dos
animais tratados e ainda concentrou galectina-3 nos túbulos contorcidos distais. Por outro
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lado, o tratamento com dapsona não impediu o aparecimento de células galectina-3+ no
interior dos glomérulos renais. Kikuchi e colaboradores demonstraram que galectina-3 não é
detectada nos glomérulos em condições normais (Kikuchi et al., 2004). Nesse aspecto, os
dados favorecem o uso do óleo de copaíba em detrimento a dapsona.

Em modelo experimental de isquemia-reperfusão que induz necrose tubular aguda,
cerca de 12 horas depois, células galectina-3+ foram identificadas perto dos túbulos alterados
e no lúmen dos capilares peritubulares que se infiltraram progressivamente no córtex e nos
túbulos necróticos circundantes (Vansthertem et al., 2010). Entretanto, em animais Lgals3-/-, a
necrose tubular foi menos aguda e ocorreu uma regeneração tubular mais proeminente em
relação aos selvagens (Fernandes-Bertocchi et al., 2008). Sendo assim, pode-se inferir que
galectina-3 contribui para a inflamação e infiltração de leucócitos no interstício renal após
injúria. Em nossos resultados, não observamos infiltrado inflamatório nos rins após
inoculação do veneno, somente uma expressiva degeneração hialina.

Nas frações ascendentes espessos da alça de Henle, algumas marcações pareceram
alternar em intensidade, com algumas células expressivamente positivas e outras com
marcação escassa para galectina-3. Nos ductos coletores, galectina-3 é encontrada em ambos
tipos celulares: principais e intercaladas. As células B intercaladas (secretoras de bicarbonato)
tem expressão constante de galectina-3, mas as células A intercaladas (secretoras de ácido)
podem variar (Bichara et al., 2006). Nossos dados não são conclusivos neste aspecto, contudo,
são sugestivos.

Nos rins, e em outros órgãos, o acúmulo de galectina-3 tem sido associado à fibrose
tendo em vista que promove a ativação de fibroblastos e síntese de colágeno em vários tecidos
(Iacobini et al., 2005; Henderson et al., 2006). A expressão de galectina-3 persiste após a
necrose tubular experimental crônica, sugerindo que eles podem estar envolvidos no processo
fibrótico intersticial (Vansthertem et al., 2010). No entanto, o real papel da galectina-3 na
modulação da fibrose renal permanece pouco esclarecido, uma vez que dependendo do
estágio da lesão e do grau de inflamação tecidual, a deficiência em galectina-3 pode aumentar
ou reduzir os danos renais, bem como a fibrose experimental (obstrução ureteral unilateral)
em camundongos (Henderson et al., 2008).
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No sistema urinário de camundongos adultos, galectina-3 é preferencialmente
confinada à superfície apical de alguns túbulos contorcidos distais. Em contrapartida,
galectina-3 não foi detectada, ou apenas fracamente expressa, nos glomérulos sob condições
normais (Kikuchi et al., 2004). Em condições patológicas, galectina-3 também pode ser
encontrada nos glomérulos e em regiões intersticiais tanto em humanos como em modelos
animais (Yilmaz et al., 2015). Galectina-3 desempenha um papel ativo na homeostase celular
tubular em condições não-patológicas e sua expressão pode ser induzida por vários estímulos
(Saccon et al., 2016). Todavia, camundongos deficientes para galectina-3 (Lgals3-/-)
apresentaram anormalidades renais sem alterações histológicas significativas, embora estes
animais possuam cerca de 10% menos glomérulos em relação aos animais selvagens
(Lgals3+/+), independentemente de qualquer estímulo inflamatório ou lesão renal (Bichara et
al., 2006).

Nossos dados são inconclusivos quanto à geração de fibrose renal, embora células
galectina-3+ tenham sido encontradas em áreas de necrose tubular. Todavia, o córtex e a
medula dos animais inoculados com veneno apresentaram um aumento na intensidade da
expressão de galectina-3, bem como um aparente aumento no número de células galectina-3+.
O óleo de copaíba reorganizou a distribuição de galectina-3 nos rins, concentrando nos
túbulos contorcidos distais e coletores. Análise da região cortico-medular evidenciou
dilatação de alças de Henle nos animais inoculados com veneno, o mesmo não sendo
observado nos animais tratados com copaíba. Já os animais tratados com dapsona mostraram
uma redução de galectina-3 nos dias 3 e 10 após inoculação do veneno, porém, houve
aumento na expressão após 30 dias, por eventos não esclarecidos.

Como descrito anteriormente, o local de injeção do veneno é caracterizado pela
presença de infiltrado inflamatório, contendo células positivas para galectina-3. O infiltrado
inflamatório depende da migração de células a partir do sangue periférico para o tecido alvo
da ação do veneno.

A fim de compreender esta migração celular relacionada a resposta inflamatória, foi
investigada a produção destas células na medula óssea, sua ativação no baço, e posterior
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migração para o sangue. Em acordo com a presença do infiltrado na pele, foi observado
aumento do número de leucócitos no sangue. Esta celularidade aumentada também foi
observada no baço e na medula óssea, o que representa resposta imunológica decorrente de
recrutamento de leucócitos pelo envenenamento nestes animais. As principais células
envolvidas com a resposta imunológica inata pertencem a classe das células mielóides, e são
representadas por monócitos e granulócitos, que por sua vez inclui neutrófilos, basófilos e
eosinófilos (Medzhitov e Janeway, 2000; Wicks et al., 2014). Para os camundongos
inoculados com veneno, os resultados obtidos neste trabalho corroboram com dados do nosso
grupo que demonstraram aumento no número de monócitos, monócitos inflamatórios e
neutrófilos no sangue, medula óssea e baço, o que caracteriza resposta inflamatória inata
(Ribeiro et al., 2015). Estes resultados corroboram com outro achado experimental, em
coelhos submetidos ao envenenamento loxoscélico, que consiste no aumento do número de
células mielóides na medula óssea, correlacionado significativamente com o aumento no
número de neutrófilos no sangue periférico (Da Silva et al., 2003). O tratamento com dapsona
foi capaz de reduzir a quantidade de células mielóides nos animais inoculados com veneno, o
tratamento com óleo de copaíba foi mais eficiente em reduzir monócitos, não exercendo
influência sobre o aumento de neutrófilos desencadeado pela ação do veneno. Este resultado
corrobora com dados da literatura sobre o efeito óleo de copaíba na redução de monócitos no
sangue e macrófagos teciduais (Teixeira et al., 2017).

As células linfóides são de uma linhagem celular importante durante a resposta
imunológica, dentre as quais estão os linfócitos B e os linfócitos T (Josefowicz et al., 2012;
Pieper et al., 2013). Linfócitos T estão presentes em duas subclasses, os linfócitos T que
expressam CD4+ e os que expressam CD8+ na membrana, sendo cada uma destas células
relacionadas a diferentes vias de sinalização durante o desenvolvimento da resposta
inflamatória. Linfócitos T CD4+ ou linfócitos T auxiliares estão relacionados a resposta
imunológica adaptativa, através da ativação de linfócitos B e produção de anticorpos
específicos. Os linfócitos T CD8+ ou citotóxicos participam da resposta imunológica inata,
sendo a primeira resposta imunológica do organismo frente a um antígeno (Josefowicz et al.,
2012).

165

O aumento de linfócitos T no sangue de camundongos havia sido demonstrado durante
o desenvolvimento experimental de atresia biliar (Leonhardt et al., 2010). Estes resultados
podem ser correlacionados com aqueles observados neste trabalho, que apresentou o aumento
de linfócitos T total na medula óssea, no sangue e no baço durante a resposta inflamatória
decorrente do envenenamento por Loxosceles intermedia em camundongos. A contagem de
linfócitos T na medula óssea (Monteiro e Bonomo et al, 2005), no sangue e no baço
demonstrou ainda aumento de linfócitos T CD4+ e T CD8+. Os tratamentos com dapsona e
óleo de copaíba reduziram a quantidade de linfócitos T total e os subtipos na medula óssea, no
sangue e no baço dos animais inoculados com veneno. Leonhardt e colaboradores (2010)
demonstraram que a maior susceptibilidade ao desenvolvimento de atresia biliar experimental
foi associado ao aumento de células T no fígado de camundongos, o que demonstra a
importante participação destas células T durante a resposta inflamatória.

Em relação a presença de linfócitos B nos eventos inflamatórios desencadeados pela
inoculação do veneno de Loxosceles intermedia, foi observado aumento na produção de
linfócitos B na medula óssea dos animais inoculados com veneno, justificando o aumento de
linfócitos B encontrados no sangue destes animais. Sendo assim, é possível inferir que a
resposta imunológica, decorrente da inoculação de veneno de Loxosceles intermedia, em
camundongos é dependente da ativação de linfócitos B. O aumento no número de linfócitos B
no baço sugere recrutamento deste tipo celular na resposta ao envenenamento, pois corrobora
com os resultados obtidos na medula óssea e no sangue, onde estes linfócitos B também
estavam aumentados. Estes resultados corroboram com resultados obtidos por nosso grupo de
pesquisa, que demonstrou aumento destes linfócitos 24 horas após a inoculação do veneno de
L. intermedia (Ribeiro et al, 2015). O tratamento com dapsona reduziu a quantidade de
linfócitos B na medula óssea, sangue e baço. O óleo de copaíba foi capaz de reduzir apenas o
número de linfócitos B na medula e no sangue, não sendo eficaz em impedir o aumento de
linfócitos B no baço.

Por outro lado, o aumento no número de linfócitos B1 no sangue pode estar
relacionado a resposta imunológica não específica ao veneno inoculado. Linfócitos B1 são
citados em respostas não específicas com produção de anticorpos de baixa afinidade
(Fagarasan et al., 2000). Estas células estavam aumentadas na medula óssea e no sangue dos
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animais inoculados com veneno, não sendo observadas alteração da quantidade de células B1
no baço. Os tratamentos com dapsona e com óleo de copaíba foram capazes de reduzir a
quantidade de linfócitos B1 produzida a partir da ação do veneno de L intermedia.

7. CONCLUSÕES

Neste trabalho, foi demonstrado a eficácia e o papel protetor do óleo de copaíba após a
inoculação do veneneo da aranha L. intermedia. O tratamento com óleo de copaíba induziu
uma melhor cicatrização e formação do tecido saudável, com redefinição derme / epiderme,
sem deposição de colágeno e acelerando a regeneração do tecido muscular. Estes resultados
mostraram que o óleo de copaíba pode ser utilizado como agente fitoterápico, coadjuvante, de
uso tópico, para melhorar o processo de cicatrização para o tratamento de lesões cutâneas
associadas ao loxoscelismo, uma vez que o antiveneno específico não é eficaz em tratar a
dermonecrose. Sendo assim, o presente estudo espera contribuir com o desenvolvimento de
uma nova terapia e encorajar outros estudos sobre o efeito de plantas medicinais na
cicatrização de feridas decorrentes do envenenamento por aranha marrom (Figura 69).

Por sua vez, o tratamento oral com óleo de copaíba, demonstrou eficácia em inibir a
migração de leucócitos para o local de inoculação do veneno, que pode auxiliar na
manutenção da integridade da pele e proteger contra a ação local do veneno. A migração de
células inflamatórias desencadeada pela inoculação do veneno foi controlada de maneira
eficaz pelo uso da dapsona, contudo seu uso reduz o número de leucócitos dos animais
controle, inoculados com PSS, o que indica que este tratamento só deve ser utilizado em casos
de intensa resposta inflamatória. O tratamento com óleo de copaíba reduziu apenas o número
de leucócitos dos animais inoculados com veneno, o que indica maior segurança no seu uso
clínico, diante de respostas inflamatórias moderadas. A relação entre galectina-3 e a resposta
inflamatória observada na pele dos animais submetidos a injeção do veneno de L. intermedia
indicou que galectina-3 apresenta um papel regulador da inflamação dérmica e muscular. A
ação do veneno e os efeitos dos tratamentos sobre os rins necessita de maior investigação, a
fim de verificar a possível ocorrência de eventos indesejados decorrentes do uso da dapsona e
do óleo em quadros de envenenamento pelas aranhas do gênero Loxosceles. Tendo em vista
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que o óleo de copaíba teve efeito regulador de jagged-1/galectina-3 nos rins, diminuindo essa
proporção entre células positivas e negativas para galectina-3 nos túbulos contorcidos distais e
proximais, é possível sugerir um possível alvo tecidual a ser estudado nesse modelo
experimental (Figura 70).

A comparação entre os resultados obtidos com o uso da dapsona e do óleo de copaíba
permitiu concluir que a dapsona foi mais eficiente em reduzir a mobilização neutrofílica
desencadeada pelo veneno da aranha marrom, contudo o óleo de copaíba apresentou maior
eficácia em inibir a infiltração de leucócitos para o local de inoculação do veneno. Frente à
vasta aplicação popular do óleo de copaíba e a importância econômica de sua exploração para
o Brasil, a partir destes resultados é possível propor o desenvolvimento de um novo
medicamento fitoterápico contendo óleo de copaíba para o uso tópico e / ou oral que possa
melhorar o processo de cicatrização das lesões e a resposta inflamatória desencadeadas pelo
veneno de aranhas do gênero Loxosceles, associado a soroterapia específica.
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Figura 70. Esquema representativo dos principais resultados do estudo do Loxoscelismo cutâneo.
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Figura 71. Esquema representativo dos principais resultados do estudo do Loxoscelismo cutâneo.
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ABSTRACT
Background: Accidents caused by spiders of the genus Loxosceles constitute an important
public health problem in Brazil. The venom of Loxosceles sp induces dermonecrosis at the
bite site and systemic disease in severe cases. Traditional medicine based on plant-derived
products has been proven to reduce the local effects of envenomation. The present study
verified the healing effects of copaiba oil on lesions induced by the venom of L. intermedia.
Methods: Cutaneous lesions were induced on the backs of rabbits by intradermal
injection of L. intermedia venom. Copaiba oil was applied topically 6 hours after injection;
the treatment was repeated for 30 days, after which animal skins were removed and
processed for histopathological analysis. Blood samples were also collected before and
24 hours after venom inoculation to measure the hematological parameters.
Results: Compared to the control group, the platelet count was reduced significantly in
all groups inoculated with venom, accompanied by a decreased number of heterophils
in the blood. The minimum necrotic dose (MND) was defined as 2.4 μg/kg. Topical
treatment with copaiba oil demonstrated a differentiated healing profile: large skin
lesions were observed 10 days after venom inoculation, whereas formation of a thick
crust, without scarring was observed 30 days after venom inoculation. Histopathological
analysis showed no significant difference after treatment. Nevertheless, the copaiba oil
treatment induced a collagen distribution similar to control skin, in marked contrast
to the group that received only the spider venom injection.
Conclusions: We conclude that copaiba oil may interfere in the healing process and
thus propose it as a possible topical treatment for cutaneous lesions induced by L.
intermedia venom.
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Background
The venom of spiders belonging to the genus Loxosceles produces
a characteristic set of symptoms known as loxoscelism. Currently,
loxoscelism has been hypothesized to be a multifactorial
process involving a direct action of venom on the inflammatory
response [1–6]. The main characteristic of envenomation is
dermonecrosis at the bite site that is manifested initially by
direct and degenerative effects of the venom components on the
cell membrane, basement membrane, and extracellular matrix
resulting in drastic tissue damage [7].
The early phase of loxoscelism is highlighted by local edema
and erythema within 6 hours of the spider bite. Subsequently,
the lesion evolves into an ecchymotic area about 24 to 36 hours
after the accident. After 5 to 7 days, the necrotic lesion reaches
maximum area and develops a dry crust; it is occasionally
associated with secondary infection. The necrotic scab falls off
2 to 3 weeks after the accident, leaving an ulcer. The terminal
evolution of loxoscelism can induce severe intravascular hemolysis
associated with acute anemia, jaundice, and hemoglobinuria of
varying degrees. Fatalities are rare, but frequently correlated
with acute renal failure [8, 9].
Treatment of loxoscelism is still a controversial subject. The
effectiveness of the antivenom serum in neutralizing local effects
varies in different therapeutic approaches, especially for the skin
lesion [10]. Therefore, there is no consensus as to its efficacy in
reversing the local effects, while the ideal interval between the
bite and its management that results in good recuperation from
the injury. However, antivenom serum is indicated at any time
in the case of hemolysis [11, 12].
The low efficacy of the treatment has been attributed to poor
understanding of action mechanisms of Loxosceles venom [13].
Several treatment protocols that have been proposed and tested
for bites by L. intermedia include dapsone, corticosteroids,
antibiotics, and antivenom. Dapsone limits neutrophil migration
and infiltration at the site of the bite [14]; corticosteroids produce
a potent anti-inflammatory effect [15]; and antibiotics prevent
secondary infections [16]. However, this polytherapy is not
completely effective in reducing skin lesions and restoring the
affected tissue. In many situations, dermonecrosis is so extensive
that it requires skin grafts [9].
The strategies already employed to treat skin lesions include
phytotherapy and popular medicinal plant products. Indeed,
the effectiveness of some herbal agents used in traditional
medicine has been evaluated and confirmed by researchers
worldwide [17, 18]. For instance, specialists in wound healing
have shown great interest in the use of copaiba oil, a popular
medicine in Brazil, extracted from trees of the genus Copaifera
(Leguminosae-Caesalpinioideae family) to treat scarring [19, 20,
21]. Its property of healing wounds and ulcers is attributed to
the presence of medicinally important active components [22].
Copaiba oil is popularly used, especially in the Amazon, as an
anti-inflammatory, healing, and antiseptic product that can be
administered orally, topically, or vaginally [19]. This oil stands out
for its therapeutic properties not only in the Amazon region, but
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also in northeastern Brazil. Moreover, it is also exported owing
to its broad indications for such diseases as cystitis, bronchitis,
chronic diarrhea, rheumatism, and psoriasis [23–26].
Sesquiterpene hydrocarbons are the major compounds
derived from Copaifera oleoresins, the most dominant one
being β-caryophyllene, which accounts for more than 90% of
the total composition [27]. Sesquiterpenes are responsible for
many of the pharmacological activities of copaiba oleoresins.
However, some studies correlate increased anti-inflammatory
activity with the presence of high levels of diterpenes [28, 29].
No study exists on the potential use of plants with healing
effects as therapeutic tools for local manifestations induced
by the venom of Loxosceles sp. In this context, any scientific
evidence describing the healing effects of plant derivatives
on skin lesions by loxoscelism would pave the way for the
development of topical medicines with wide applicability
and benefits for those injured by Loxosceles spiders. Thus, the
present study evaluated the healing effects of copaiba oil on
dermonecrosis induced by the venom of L. intermedia, also
known as the brown spider.

Methods
L. intermedia Venom
The venom of L. intermedia was obtained from the Laboratory
of Arthropods of Instituto Vital Brazil from adult specimens of
L. intermedia. The spiders were made to fast for a week followed
by extraction of the crude venom.
Animals
Adult male albino rabbits (Oryctolagus cuniculus), weighing 2.5
± 3.0 kg, were used for in vivo tests. These were obtained from
the animal colony at the Vital Brazil Institute. All rabbits were
fed food and water ad libitum under a 12-hour light–dark cycle
at 22 ± 2°C throughout the experiment. Venom of L. intermedia
was injected intradermally into the back of rabbits to induce
cutaneous lesions.
Plant Material
The Copaifera spp. oil (copaiba oil) was acquired from a pool of
individuals from eastern Amazon (2º 08’ 14’’–2º 12’ 26’’ S and
48º 47’ 34’’–48º 14’ W, at an elevation of 16 m above sea level),
state of Pará, Brazil. The oil was extracted using the method
followed by the local population: Drilling of the trunk of the
Copaifera tree and insertion of a PVC cannula, through which the
oil flows. After the extraction is finished, the hole is sealed with
the use of clay. A total of 1 mL of copaiba oil was administered
topically at the site of injury.
Gas Chromatography–Mass Spectrometry Analysis
of Sesquiterpenes in Copaifera spp. Oleoresin
The sesquiterpenes present in the Copaifera spp. oleoresin were
analyzed in a gas chromatograph coupled to a mass spectrometer
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(GC-MS, QP2010SE; Shimadizu). The following chromatographic
conditions were used: Rtx-5 capillary column (30 m × 0.25
mm × 0.25 µM MMID); helium as carrier gas at a flow rate
of 1.5 mL/minute, oven temperature maintained at 120°C for
2 minutes followed by an increase of 3°C/minute to 160°C
for 2 minutes. It was then increased by 8°C/minute to a final
temperature of 290°C for 5 minutes; injector temperature of
270°C; and detector temperature of 290°C, operating at 40 to
400 m/z scan mode with electron impact of 70 eV. A volume of
1.0 µL with 1:20 split ratio was injected into the column. The
results obtained from analysis of retention times of peaks in
the sesquiterpene chromatograms were compared to the data
reported in the literature. We also compared the fragmentation
spectra of sesquiterpenes with similarity over 90% to those
contained in the NIST Library 05.



Minimum Necrotic Dose Determination
To determine the minimum necrotic dose (MND), rabbits were
divided into three groups, each consisting of four rabbits. The
backs of these rabbits were first shaved, following which they
were inoculated with increasing doses of venom (1.2, 2.4, and
12.0 μg/kg. Cutaneous lesions were observed at 6, 24, and 72
hours after injection. The MND was defined as the lowest dose
of venom capable of inducing a necrotic area of at least 1 cm2
in 72 hours in 100 % of animals.
Experimental Groups
The animals were separated into three groups (n = 4 per group)
as follows: control, venom, and venom plus topical copaiba oil
treatment. Each group underwent the same routine observation
adopted for calculating the MND. The control group received
an intradermal injection of 200 µL of physiologic saline solution
(PSS). All other groups received intradermal injection of L.
intermedia venom at twice the MND determined in a final
volume of 200 µL. Topical application of copaiba oil was carried
out 6 hours after venom injection and repeated daily for 30 days.
Each application using 1 mL of the product completely covered
the wound area. During other days of treatment, the remaining
product was removed with saline jets, without compromising
the newly formed tissue. After washing with 0.9% saline, the
product was applied as described above. On days 3, 10, and 30
after the spider venom inoculation and respective treatments,
animals were euthanized in a CO2 chamber, and skin samples
were obtained from the lesioned sites for histopathological
analysis according to the procedures described below.
Blood Analysis
At the beginning of the experiments, blood was collected from
rabbits’ ear vein (time 0), prior to inoculation of venom or PSS.
After 24 hours, a fresh blood sample was collected from all animals
to measure hematological parameters, such as total leukocytes and
platelets, using an automatic counter (CC530–CELM). Differential
counting was performed on hematological glass slides.
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Macroscopic Lesion Analysis
Macroscopic lesions were analyzed by measuring the wound
area. For this, photomicrographs of the lesions were obtained
at 0 and 6 hours, and 1, 3, 10, 15, and 30 days after venom
inoculation to monitor the healing process. These images were
generated using a digital camera (Sony Cyber-Shot DSC-W350,
14.1 mega pixels), which was kept at a constant distance from the
tripod base. The injury area was evaluated using the software
Image-Pro (unpaid).
Histopathological Analysis and Skin Processing
Animal skins in the control group and the venom group,
containing the venom-induced lesion area, were removed and
processed for histopathological analysis. All samples were fixed
in 10% paraformaldehyde in a phosphate buffer (pH 7.4) for 48
hours and subsequently dehydrated in increasing concentrations
of ethanol. These were next embedded in paraffin, sectioned
and placed on slides (5 microns) where they were stained with
hematoxylin-eosin and picrosirius red.
Total Collagen Determination
To quantify the total collagen present in the samples, hydroxyproline
was measured using the adapted methodology recommended
by the Association of Analytical Communities (AOAC). The
skin was macerated and then hydrolyzed with 1 mL of 6 M
hydrochloric acid per 0.01 g of skin (maximum 0.08 g) for 4
hours at 130°C. In a separate tube, 1 mL of chloramine T and
5 μL of skin hydrolysate were mixed and maintained at room
temperature for 20 minutes. Then, 1 mL of perchloric aldehyde
(15 g of dimethylaminobenzaldehyde, 60 mL of n-propanol, 26
mL of 60 % perchloric acid, and n-propanol to complete the
volume to 100 mL) was added and stored at 60 °C for 15 minutes.
Chloramine T is oxidized by hydroxyproline to pyrrole, which,
in turn, reacts with perchloric aldehyde to form a red-purple
complex, the absorbance of which could be measured at 550 nm.
The quantification of samples was performed by interpolating the
absorbance results obtained using the linear regression equation
of the standard curve (y = 0.5972x + 0.0142/R = 0.99).
Statistical Analysis
Data are expressed as mean ± standard error. The Student’s t
test was employed to analyze data from the two groups. For
analysis of the various groups and temporal procedures, we used
ANOVA, followed by Bonferroni’s post-test. Linear regression
was employed to design curves. P-values < 0.05 were considered
statistically significant.

Results
Analysis of Sesquiterpenes and Diterpenes Present
in Copaiba Oil
The qualitative and quantitative analysis of oleoresin led to the
identification of 24 peaks of sesquiterpenes and diterpenes that
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represented slightly more than 50 % of the total composition
(Table 1). The major compounds found in the sample were the
sesquiterpenes α-bergamotene (7.04 %) and β-caryophyllene
(11.48 %). Other compounds frequently present in copaiba
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oleoresins in the range of 1 to 5% included copaene (1.61 %),
α-curcumene (4.62 %), and β-humulene (3.05 %). The major
diterpenes found in the copaiba oil were kaur-16-ene (1.4 %),
kaurenoic acid (2.0 %), and cativic acid (2.25 %) (Table 1).



Table 1. Sesquiterpenes and Diterpenes identified in the Copaifera oleoresin, compared with the literature and fragmentation
spectrum. It was possible to identify peaks of 24 compounds that represent little more than 50 % of the total composition. The major compounds found were
the sesquiterpenes α-bergamotene (7.04 %) and β-caryophyllene (11.48 %). Some compounds frequently presents in copaiba oleoresins were found at 1 to 5 %,
including Copaene (1.61 %), α-curcumene (4.62 %) and β-humulene (3.05 %). The major diterpenes found in the copaiba oil were Kaur-16-ene (1.4 %), kaurenoic
acid (2 %) and Cativic acid (2.25 %).
Compounds

Retention Index

Composition (%)

Cyclosativene

1125

0,82

Copaene

1221

1,61

α-cedrene

1403

4,18

α-zingiberene

1451

0,40

α-cubebene

1344

1,56

δ-selinene

1481

0,47

β-Caryophyllene

1494

11,48

α-bergamotene

1430

7,04

α-guaiene

1490

1,32

β-farnesene

1440

0,75

α-caryophyllene

1579

2,48

α-curcumene

1524

4,62

β-humulene

1574

3,05

γ-cadinene

1435

0,31

δ -cadinene

1469

1,39

Bergamotol

1673

0,58

α-bisabolene

1625

0,83

Guaiol

1614

0,27

Aromadendrene

1380

0,42

α-caryophyllene

1579

0,74

β-bisabolene

1619

0,3

Kaur-16-ene

1789

1,4

Cativic acid

2016

2,25

Kaurenoic acid

2050

2

Total of identified substances

Minimum Necrotic Dose Determination (MDN)
The MDN was defined as 2.4 μg/kg, because this was the lowest
venom dose capable of inducing a necrotic area of at least 1 cm2
in 72 hours in 100 % of animals (data not shown).
L. intermedia Venom Reduced Platelet and
Heterophil Count
A significant reduction in the number of platelets was observed
in all groups inoculated with L. intermedia venom (4.8 μg/kg)

50,27

as compared with the control group (Figure 1A). Although
the number of total leukocytes did not differ significantly
between the groups (Figure 1B), a notable reduction in the
number of heterophils in the blood of the animals inoculated
with L. intermedia venom was reported. Treatment of animals
with copaiba oil curbed the reduction in heterophil count
induced by spider venom (Figure 1C). No significant difference
was observed between the groups analyzed with respect to
lymphocytes (Figure 1D).
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Figure 1. Effect of treatment with copaiba oil after Loxosceles intermedia venom injection on blood cells. Platelets (a) and heterophils (c)
count showed significant reduction after venom injection (4,8 μg/kg). The treatment was efficient in inhibiting the decrease of heterophils in the blood 24 hours
after venom inoculation *p <0.05 / ANOVA. However, groups inoculated with venom and treated with copaíba oil showed no significant difference from the
control group at total leukocyte (b) and lymphocyte count (d). n = 4 animals per experimental group.

Topical Treatment with Copaiba Oil and Effects on
Cicatrization
Rabbits were evaluated for the effects of venom injected
intradermally (4.8 µg/kg). Macroscopic analysis of skin
lesions formed after inoculation of venom revealed typical
dermonecrosis in all animals, however with different healing
profiles. Topical application of copaiba oil induced formation of
a thick but limited crust at the site of venom inoculation, without
the presence of scarring at 30 days after venom inoculation
(Figure 2A). For the animals that received topical treatment with
copaiba oil, smaller lesions with mild erythema were observed
after 3 days. Ten days after venom injection, the lesion area of
the group receiving copaiba oil treatment was larger than that
of the untreated group (Figure 2B).

clots as well. The group inoculated with venom followed by
treatment with copaiba oil also showed heavy bleeding, with
inflammatory infiltrate and lesions on the epidermis (Figure
3C). On day 10 after venom injection, a significant inflammatory
infiltrate in the muscular tissue was observed (Figure 3E, F).
Furthermore, treated animals showed crucial tissue redefinition
between papillary and reticular dermis (Figure 3F), an important
histological aspect absent in the untreated group (Figure 3E).
At day 30 after venom inoculation, dermis and epidermis had
regained their integrity, with regeneration of muscle tissue and
persistent inflammatory infiltrate (Figure 3H). Interestingly,
animals inoculated with venom and treated with copaiba oil
showed similarities with control groups, including integrity of
all layers of the skin, high number of hair follicles, and sparse
dermal inflammatory infiltrate (Figure 3G,I).

L. intermedia Venom Induced Local Skin
Inflammation, Muscular Necrosis, and
Hemorrhaging

Copaiba Oil Treatment Reduced Collagen
Production

For histopathological evaluation, the skins were removed from
rabbits 3, 10, and 30 days after venom inoculation. In control
animals, PSS had no effect on histopathological parameters on
the mentioned days (Figure 3A, D, G). Animals inoculated with
the venom showed heavy bleeding, thickening of dermis and
epidermis, and presence of intense inflammatory infiltrate 30 days
after injection (Figure 3B). These animals presented intravascular

Optical microscopy analysis did not reveal significant
differences with respect to collagen fiber deposition in all groups
(Figure 4A, C). Polarized light microscopy was employed to
analyze the distribution of collagen types I (red) and III (green)
following picrosirius red staining. A large collagen deposit was
detected in the venom-inoculated group 30 days after venom
injection, in comparison with control and copaiba-treated
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Figure 2. Evolution of the lesion 30 days after Loxosceles intermedia venom injection. Macroscopic comparison of animals that received only the
venom, compared to those treated with copaiba oil after venom inoculation showed lesions with smaller area and with mild erythema. The copaiba oil induced
a formation of thicker crust more delimited, without the presence of scarring on the skin (a). Ten days after venom injection the lesion area of the group that
received the treatment with copaiba oil was larger than the untreated group (b). n = 4 animals per experimental group.

animals (Figure 4G, I). Type I and type III collagen fibers were
frequently observed in the control group (Figure 4J). The venominduced significant changes in the dermis and type I collagen
fibers were predominantly noted in this group (Figure 4K).
Copaiba oil treatment restored the mixed profile of collagen
fibers, such that both red and green stains were observed, similar
to control groups (Figure 4L).
Total collagen was measured by quantification of
hydroxyproline. All animals showed similar hydroxyproline
levels on day 3 after venom exposure and respective treatments.
However, 30 days after venom injection, hydroxyproline levels
were significantly increased in comparison with the control
group. Treatment with copaiba oil at this stage did reduce
the hydroxyproline levels in comparison to the venom group
although these were still elevated when compared with the
control group (Figure 4M).

Discussion
The oleoresin of Copaifera is widely used in Brazilian traditional
medicine as an anti-inflammatory and healing agent [20].
However, evidence on its effectiveness and protective roles in
treating injuries caused by Loxosceles spider bite is scarce. The
results of the present study demonstrated the efficacy of topical
application of copaiba oil in healing of dermonecrosis caused
by injection of brown spider venom. We suggest that copaiba
oil exerts its therapeutic effects on skin lesions induced by L.
intermedia venom through various morphological changes,
consequently leading to repair of damaged skin.
Distinct compounds identified in copaiba oleoresin are
potentially responsible for some of the pharmacological
properties, for example, β-caryophyllene, characterized by
anti-inflammatory, antibacterial, anti-edema, antifungal, and
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Figure 3. Photomicrographs of the skin of rabbits 3, 10 and 30 days after L. intermedia venom inoculation in the back. The control group
presented integrity of the skin layers (a/d/g). In the animals that received venom injection (4.8 µg/kg) heavy bleeding in the dermis (*), epidermal thickening
(upper insert - b), the presence of intense inflammatory infiltrate in muscle (lower insert - b) and hypodermis tissue (#) and blood vessels with clot ( ) were
observed 3 days after inoculation (b). In animals inoculated with venom and treated with copaiba oil, bleeding (*), injury of the epidermis (upper insert - c) and
inflammatory infiltrates in muscle tissue (lower insert - c) were observed 3 days after venom inoculation (c). After 10 days, the dermal thickness was reduced in
venom group (e), but the epidermis remained thick (upper insert - e); on the other hand, in the treated group, dermal thickness was reduced (f), but redefinition
was detected between papillary and reticular dermis (upper insert - f). After 30 days of regeneration of the dermis, epidermis (upper insert - h) and muscle
tissue, marked by the presence of central nuclei (inferior insert - h) after 30 days in the venom group (h); the treated group also showed regeneration of dermis,
epidermis (upper insert - i) and muscle tissue (lower insert - i), marked by an increase in the number of hair follicles (i). n = 4 animals per experimental group.
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Figure 4. Photomicrographs of collagen on skin of rabbits 3 and 30 days after inoculation of L. intermedia venom in the back. Picrosirius
red staining under optical light reveals total collagen as red, polarized light collagen type I as red fibers and collagen type III as green fibers. The control animals
presented normal distribution of collagen types on the skin at 3 (a - a/d) and 30 days (a - g/j), and did not differ in total collagen quantification by hydroxyproline
(b). The animals inoculated with venom at 4.8 µg/kg did not differ at day 3 post-inoculation compared to the control group (a - b/e) but showed increase of
collagen deposition at 30 days (a - h/k), quantified by hydroxyproline (b *p<0.001 / ANOVA). The animal group inoculated with venom and treated with copaiba
oil showed no difference at day 3 (a - c/f), but at 30 days presented less intense increase of collagen (a - i/l), quantified by hydroxyproline (b *p<0.05 / ANOVA).
n = 4 animals per experimental group.

antipsoriatic effects [21, 30, 31]. Other compounds present in
copaiba oleoresin (viscous fluid) include kaurene and labdane
diterpenoids, having broad-spectrum biological activities, as
previously reported, including potential anti-inflammatory,
antimicrobial, antitumor, and larvicidal properties [22, 28, 29].

Rabbit models show a high similarity to clinical events related
to Loxosceles envenomation in humans, such as occurrence
of intravascular coagulation causing occlusions of venules
and arterioles that result in tissue hypoxia [32]. Intravascular
coagulation can occur in the lungs, liver, and kidneys [7], when
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the venom reaches the systemic circulation. In severe cases,
it may progress to death resulting from kidney failure [33].
The abrupt reduction in platelet count observed in venominoculated groups could not be countered by the application of
copaiba oil after 24 hours. Reduced platelet count and increased
fibrinogen synthesis are the first systemic responses of rabbits
to injection of Loxosceles spider venom, approximately 12
hours after envenomation [12], a response very similar to that
noted in humans.
Cellular changes in the bone marrow and peripheral blood
of rabbits after exposure to L. intermedia venom have been
reported. Thrombocytopenia is an important clinical sign
during the diagnosis of L. intermedia spider envenomation
[11]. Thrombocytopenia and a high number of heterophils were
detected in the bloodstream of venom-inoculated rabbits, which
were directly related to histopathological findings obtained
from skin biopsies [34]. Evaluation of leukocyte mobilization
and biochemical parameters in the blood of rabbits revealed
that platelet functions and blood coagulation showed a timedependent trend at 3, 24, 48, 72, and 120 hours after Loxosceles
envenomation. These levels were associated with initial
leukopenia and thrombocytopenia, posterior leukocytosis,
platelet aggregation, elevation of fibrinogen levels, and reduction
of coagulation factor VII [35]. Increase in leukocytes and
heterophils occurred at 72 hours, the same time at which red
blood cells declined [12].
On the other hand, in the current study, blood collected 24
hours after inoculation of spider venom from L. intermedia
did not show significant differences in the cellularity of total
leukocytes in any group. A significant reduction of heterophils
was shown after venom injection but not after treatment with
copaiba oil. Diminution in the number of circulating heterophils
after 24 hours may be related to an acute inflammatory response,
considering that these cells are found at the injury site within
a few hours after venom injection and are reduced in blood
circulation after 24 hours, as also observed in mice [1]. Together,
these results indicated a lesser migration of heterophils to the
skin and possible protective effect associated with reduced
heterophilic response after venom injection and treatment with
copaiba oil. These results imply that copaiba oil has the potential
to partially control the inflammatory response, once heterophil
levels in blood circulation decrease.
Histopathological analysis of the skin obtained from
venom-inoculated rabbits demonstrated swelling of dermal
endothelial cells [36], followed by deposition of intravascular
fibrin, endothelial thickening, vasodilation and inflammatory
cell infiltration, predominantly by polymorphonuclear cells
[37]. Moreover, 24 hours after venom administration, a massive
infiltration of leukocytes and platelets, bleeding, and thrombus
formation at the site of venom inoculation were observed [35].
Long-term exposure to venom induces necrosis of myofibrils and
infiltration of leukocytes, damaging the skeletal muscle. This,
in turn, causes severe destruction of the epidermal integrity
and necrosis of the connective tissue enriched with collagen
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fibers near the epidermis — the last events observed during the
development of dermonecrotic injury in rabbits [5].
Wound healing is a complex process. Major shortcomings
in this process may occur in the early stages, producing severe
edema, reducing vascular proliferation, and decreasing cellular
elements, such as leukocytes, macrophages, and fibroblasts [38].
Studies on the healing property of copaiba oil have concentrated
on the resin phase owing to the presence of diterpenes, but cellular
and molecular mechanisms of its potential therapeutic actions
are poorly understood. In the present study, no acceleration of
the healing process was observed in any animal group. However,
the venom group demonstrated an adherent crust that broke
away before 30 days of monitoring. This feature was not observed
when animals received copaiba oil; in contrast, these animals
showed a larger area of injury, at the 10th day, which may plausibly
account for the scar formation observed in the venom group.
The need for precision in tissue healing is impaired by the
speed of repairing the tissue damage, without aggravating it.
In this context, what occurs most often is the formation of
scars, where the tissue will lose its function [39]. Thus, the
ideal treatment of wounds should also value the quality of the
healing process, for which the deposition of collagen is vital
for recovering the lost cell mass in the lesion, thus refilling the
damaged tissue. However, exaggerated deposition of collagen
can cause fibrosis and impair the formation of functional tissue
[40]. After 30 days, the animals treated with copaiba oil presented
a distribution of collagen fibers more similar to the control
group, which demonstrates a higher quality of healing. If the
distribution of collagen is closer to that in the control, it is
indicative that the skin is more resistant to possible lesions, thus
exerting its function of protecting the organism. Our results
demonstrated that copaiba oil promoted the regeneration of type
III collagen fibers, with a collagen-fiber distribution similar to
the normal skin of the animal. It can be inferred that copaiba
oil may improve the process of skin regeneration, but further
studies should be done to evaluate the structure of this tissue.

Conclusions
The increasing number of accidents caused by brown spider bites
in recent years has become a major public health concern in
Brazil. Thus, the study of the actions of both venom and drugs has
gained extreme importance to better manage envenomation and
to provide proper treatment. The present work demonstrated the
potential of copaiba oil to interfere in and curb the progression
of spider-bite-induced dermonecrosis. The results described
herein suggest that treatment with copaiba oil may modify
scarring via deposition of collagen, thereby stimulating the
growth of hair follicles and regeneration of muscle tissues. In
addition, we now report that copaiba oil efficiently inhibits the
heterophil reduction in the blood after venom injection. In
light of the broad-spectrum applications of copaiba oil and its
economic importance in Brazil, the present study encourages
further research to elucidate its effects on wound healing.
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