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CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA E IMUNOLÓGICA DOS PRINCIPAIS 

PRODUTOS GERADOS PELA IRRADIAÇÃO DA CROTOXINA. 

NANCI DO NASCIMENTO 

RESUMO 

A irradiação da crotoxina e de suas subunidades com 2000 Gy de raios y de 

^Co leva à formação de agregados e produtos de menor peso molecular 

resultantes de quebras. Os agregados, separados por cromatografia de 

exclusão molecular, preservam, em parte, a estrutura original da toxina, 

baseado na sua reação com anticorpos monoclonais que reconhecem epitopos 

conformacionais da crotoxina nativa. Estes mesmos agregados podem servir 

de antígenos para indução de anticorpos que neutralizam a crotoxina Quando 

comparados com a crotoxina nativa, os agregados apresentam menor 

miotoxicidade. nenhuma atividade fosfolipásica e virtualmente atóxicos. Estes 

resultados indicam que a irradiação desta toxina pode promover uma 

significativa atenuação da toxicidade, retendo propriedades antigènicas e 

imunogênicas da crotoxina nativa. 



BIOCHEMICAL AND IMMUNOLOGIAL CHARACTERIZATION OF THE 

MAIN PRODUCTS OF CROTOXIN IRRADLATION. 

NANCI DO NASCIMENTO 

ABSTRACT 

Irradiation of crotoxin and its subunits with 2,000 Gy of y-rays from 60Co source 

leads to aggregation and generation of lower molecular weight breakdown 

products. Aggregates separated by gel filtration retain at least part of their 

higher-ordered structure, based on their reactivity with monoclonal antibodies 

known to react with conformational epitopes in native crotoxin. These same 

aggregates can serve as antigens to raise antisera that cross-reacts and 

neutralizes crotoxin. Compared with native crotoxin, aggregates appears less 

myotoxic, are largely devoid of phospholipase activity, and are virtually non-

toxic in mice. These results indicate that irradiation of toxic proteins can 

promote significant detoxification, but still retain many of the original antigenic 

and immunological properties of native crotoxin. 
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I-INTRODUÇÃO 

Como discutido por Warrell (1986), envenenamento por picada de serpente 

é um problema clínico importante, especialmente em áreas tropicais, e é de 

considerável importância que um tratamento eficaz esteja disponível. 

Já em 1907, CALMETTE mostrou que a soroterapia anti-veneno constitui o 

melhor meio terapêutico, sendo esta idéia complementada por BRAZIL, 1909 que 

mostrou que os anti-soros devem ser específicos para cada gênero de serpente. Assim, 

vários pesquisadores têm descrito a capacidade dos anti-venenos em neutralizar a 

letalidade e as ações específicas dos venenos de serpentes ( SADASHIRO, 1978; 

JOHNSON, 1987; CLAUS & MEBS, 1989; DART et al., 1990; LI, 1990a 1990b; 

LOMONTE, 1990; LAING & THEAKSTON, 1993). 

Paralelamente a isso, vários estudos têm sido feitos no sentido de se 

conseguir a produção de anti-venenos mais potentes (BOQUET, 1979; 

CHRISTENSEN, 1979 REID, 1983; LI & OWNBY, 1992) 

No Brasil, os eqüinos têm sido empregados na produção de soro contra o 

veneno das nossas serpentes desde 1901 (BRAZIL). Cabe lembrar entretanto que 

estes animais, apesar do grande porte, sofrem com a injeção do veneno e por isso 

apresentam diminuição da longevidade quando comparado com os cavalos não 

imunizados (ROSENFELD, 1971). 

Tem-se tentado ainda, imunização de outros tipos de animais que 

pudessem fornecer uma melhor resposta imunológica. como carneiros, que se 

mostraram mais efetivos na produção de soros que neutralizam a toxicidade, a 
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atividade fosfolipásica e inibem os efeitos farmacológicos do veneno (SJOSTROM et 

al., 1994). 

Datam de 1894 (PHISALIX & BERTRAND) os primeiros estudos sobre as 

vantagens da utilização de uma preparação atóxica de veneno na imunização de 

eqüinos. 

Incorporação de venenos por lipossomos ( FREITAS et al., 1989; LAING & 

THEAKSTON, 1993 e ANTIMISIARIS et al., 1993) estabilizados com 0 s 0 4 constitui 

uma ferramenta promissora para aumentar o efeito protetor do anti-soro. O 

procedimento de destoxicação foi sempre lembrado, e tem sido mostrado que toxinas 

tratadas com glutaraldeido podem ser mais apropriadas para melhorar a efetividade do 

anti-veneno (POSSANI et al., 1981 ;TAN, 1983; GUIDOLIN et al., 1989 e HUANG, 

1990). O uso de formaldeido também vem sendo amplamente testado na destoxicação 

de venenos (KONDO, 1971; GRILLO & SCANNANE, 1976 e COSTA et al., 1985 ) 

assim como o tanino (OKONOGI et al., 1979), calor (RELYVELD et al., 1974 e 

CARROL et al., 1992). inibidores de centro ativo (HIGASHI et al., 1989), clorpromazina 

equinacrina (CROSLAND. 1989). 

Outros processos como o de iodação também tem sido utilizado com o 

intuito de diminuir a letalidade das toxinas (HENEINE et al.. 1986; 1988, 1992; DANIEL 

et al., 1987 e BICALHO et al., 1990), assim como a fotooxidação (SHORTT & 

MALLICH, 1935), irradiação com raios X (FLOWERS, 1963), e ultravioleta (TEJASEN E 

OTTOLENGHI, 1970). Recentemente, técnicas envolvendo biologia molecular 

(mutagênese sítio dirigida) têm sido utilizadas para remover a toxicidade das toxinas (LI 

et al., 1994). 
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A radiação ionizante. a exemplo das metodologias citadas anteriormente, 

vem sendo utilizada, na destoxicação de venenos de serpentes indianas, diferindo 

entretanto das demais técnicas, por conseguir associar diminuição da toxicidade com 

manutenção das propriedades imunológicas da amostra irradiada, sem adição de 

quaisquer outras substâncias à mesma (PURANANANDA , 1972; SALAFRANCA, 1973; 

KANKONKAR et al., 1975; BARIDE et al., 1980; HATI et al., 1989 e MANDAL et al., 

1991, 1993). 

A insuficiência de produção de soros antipeçonhentos, agravada à partir de 

1984, levou a uma período de escassez de antivenenos no Brasil, e o IPEN (Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares) que já desenvolvia, desde 1978, pesquisas 

envolvendo venenos de serpentes (ROGERO, 1978; NAKAZONE et al.. 1983, 1984), 

direcionou as pesquisas deste grupo para o estudo dos efeitos da radiação ionizante 

sobre venenos de serpentes brasileiras (MURATA, 1988; COSTA, 1988, SOUZA 

FILHO, 1991, NASCIMENTO, 1991; GUARNIERI, 1992; CARDI et al., 1992 e 

ANDRIANI, 1995). 

RADIAÇÃO IONIZANTE 

A irradiação de proteínas tanto no estado seco como em solução aquosa 

causa várias mudanças químicas e alterações nas propriedades físico-químicas e na 

estrutura secundária e terciária destes polímeros (ALEXANDER & HAMILTON, 1961). 

Estas mudanças estão relacionadas com a perda da atividade enzimática, hormonal ou 
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tóxica, assim como com mudanças das propriedades imunoiógicas após a irradiação 

(SKALKA & ANTONI, 1970) 

A energia absorvida à partir da radiação ionizante pode inativar material 

biológico de duas maneiras: 

- efeito direto: que ocorre quando o evento primário, isto é, a ionização. é 

produzida na própria molécula. Esse efeito se apresenta quando um componente puro 

é irradiado no estado seco. 

- efeito indireto: que resulta de reações entre as moléculas estudadas e os 

produtos da interação da radiação com a água ou outros solventes, dado que só ocorre 

quando se irradia material em solução. Componentes altamente reativos, chamados 

produtos da radiólise da água, na sua maioria radicais livres, são formados e sofrem 

várias reações entre eles, com o gás dissolvido e com outras moléculas na solução. 

Assim, quando o componente é irradiado em solução, o efeito indireto se une ao direto. 

O efeito indireto da radiação mostrou uma maior sensibilidade das 

soluções diluídas na presença de oxigênio assim como um efeito protetor de outras 

substâncias orgânicas presentes na solução. Este fato mostra que o efeito final da 

irradiação de proteínas diferirá de acordo com as condições de irradiação. Outros 

fatores que também influenciam o efeito da radiação são o tipo e a qualidade de 

iradiação. 

Assim, deve-se manter um controle rígido das condições físicas de 

irradiação (fonte, dose ou exposição, dose ou taxa de exposição, temperatura, 

presença de gases), condições químicas (estado seco ou solução, concentração da 

amostra, tipo de solução, composição da amostra, etc), condições biológicas 

(toxicidade, antigenicidade, conteúdo enzimático, etc) 
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Segundo KEMPNER, 1987, os raios gama e elétrons de alta energia 

causam ionizações ao acaso através da massa da matéria colocada no campo da 

radiação. Esses eventos iniciais ou ionizações primárias ocorrem principalmente com 

os elétrons do orbital nos átomos de macromoléculas. 

Cada ionização primária resulta na transferência de 65 elétron Volt (=t 1500 

Kcal/mol) da radiação para a molécula alvo. Esta energia é absorvida por uma 

variedade de mecanismos atômicos e moleculares incuindo excitações, ionizações e 

formação de radicais livres. Alguns desses mecanismos resultam em mudanças 

irreversíveis na macromolécula por quebras de ligações covalentes e mudanças 

conformacionais. Uma vez que a grande maioria das moléculas do material biológico é 
i 

água. muitas das interações da radiação resultam na produção de OH , H2O2 e uma 

variedade de outros produtos potencialmente danosos. Em solução líquida, esses 

produtos da radiólise da água podem difundir e reagir com macromoléculas 

bioquimicamente ativas e causar perda de atividade biológica. 

No caso da radiação ionizante, a espécie mais reativa gerada pela 

radiólise da água é o radical hidroxila (OH') (CHAPMAN et al., 1973) que junto com o 

ánion superóxido ( O 2 ) e peróxido de hidrogênio ( H 2 O 2 ) como um produto molecular é 

capaz de produzir dano às moléculas (GREENSTOCK, 1981, 1984a). 
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A ionização ocorre dentre de picosegundos pela formação de radicais 

hidroxilas livres e elétrons hidratados que são as principais espécies formadas: 

H 2 0 ^ OH', e9q. H", H202, H2 

Enzimas puras, em soluções muito diluídas, são inativadas por exposições 

da ordem de 100 Gy entretanto, exposições de 10000 Gy ou mais são necessárias 

para inativar preparações secas ou enzimas em solução contendo outros 

componentes.A contribuição relativa dos efeitos indiretos da radiação foi mostrada pelo 

fato de serem necessárias doses progressivamente maiores de radiação para destruir 

uma amostra mantida congelada comparada com uma amostra em solução líquida, à 

temperatura ambiente. A mesma disparidade é observada entre amostras líquidas e 

liofilizadas irradiadas à mesma temperatura. Isto sugere que, virtualmente, todos os 

danos a amostra em água são devidos ao efeito indireto (secundário). 

A análise química da irradiação de proteínas revelou dano nas cadeias 

laterais dos amino-ácidos (aumento de alanina e aparecimento de ácido 

aminoisobutírico. formado pela descarboxilação dos ácidos glutâmicos e aspártico, 

respectivamente) e a produção de novos grupos (carboxil e amido pela cisão das 

ligações C-N nos amino-ácidos e dos grupos S-S com formação dos grupos S-H 

(ALEXANDER & HAMILTON, 1960, 1961). Há também evidencia da cisão das ligações 

peptídicas e a formação de ligações intra e inter-moleculares. 
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As mudanças moleculares em proteínas irradiadas consistem basicamente 

em degradação das e mudanças nas propriedades físico-químicas. A degradação 

entretanto pode ser mascarada pela extensiva agregação (BAILEY et al, 1964) 

Proteínas irradiadas podem formar -ligações covalentes intermoleculares 

que contribuem para a sua precipitação, como agregado. O desenvolvimento da 

insolubilidade nas proteínas expostas à radiação ionizante tem sido amplamente 

estudada para avaliar a agregação molecular (HAJOST & DELINCÉE, 1983) 

Devido ao desdobramento da molécula, alguns novos grupos se tornam 

acessíveis para reações específicas (ALEXANDER & HAMILTON, 1961; ALEXANDER, 

1962) ou alguns desaparecem devido ao rearranjo da molécula (ALEXANDER, 1962). 

A interação da radiação e/ou efeitos primários dos radicais com as 

proteínas tem importante papel nas mudanças radioinduzidas observadas 

(DIZDAROGLU et al., 1984) SKALKA & ANTONI, 1970, mostraram que várias funções 

das proteínas apresentam diferentes radiossensibilidades. A maioria dos resultados 

mostram que as propriedades antigênicas são mais radiorresistentes que qualquer 

outra função biológica da proteína. 

Os procedimentos para a produção de anti-venenos pelos métodos 

convencionais são complicados pela toxicidade inerente ao veneno, e assim, qualquer 

método que reduza a toxicidade sem alterar as propriedades imunológicas do veneno, 

teria significante papel na produção dos anti-venenos. 

Após a picada a administração do anti-veneno é o único tratamento de 

eficácia para as vítimas. Entretanto, em muitos casos, o tratamento com anti-veneno é 

demorado e danos irreversíveis já ocorreram. Ainda algumas vezes, o desenvolvimento 

da lesão é tão rápido que o anti-veneno sozinho não pode neutralizar o efeito local 
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quando grandes quantidades de veneno são introduzidas no corpo. O desenvolvimento 

de um apropriado e efetivo método de imunização ativa de população exposta aos 

riscos de picadas de serpentes pode ser de grande importância como medida de 

proteção. (HATI et al., 1989, 1990) 

SERPENTES E O ENVENENAMENTO 

Serpentes (classe Reptilia. ordem Squamata) provavelmente surgiram na 

era Cretácea, cerca de 100 a 120 milhões de anos atrás e compreendem cerca de 

3200 espécies, porém a evolução das 1300 formas venenosas apareceu há pouco mais 

de 20 milhões de anos e são identificadas em apenas 4 famílias: Elapidae, Hydrofidae, 

Viperidae e Colubridae. 

As serpentes responsáveis pela grande maioria dos acidentes ofídicos 

pertencem à família Viperidae, subfamília CrotaUnae cujos principais gêneros são: 

Bothrops, Crota/us, e Lachesis. 

No Brasil, onde ocorrem cerca de 20000 acidentes por serpentes 

peçonhentas, com 100 óbitos por ano (JORGE & RIBEIRO, 1990), dois gêneros de 

serpentes se destacam: o gênero Bothrops, por representar cerca de 85% dos 

acidentes notificados e o gênero Crotatus, com alta letalidade sendo observada em 

acidentados envolvendo serpentes deste gênero. Esta letalidade chega a 72% nos 

casos não tratados com soro anticrotálico e 11% nos casos tratados (ROSENFELD, 

1991) 
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As serpentes do gênero Crotalus (cascavel, cascavel de quatro ventas, 

boicininga, boiçununga, cobra de guizo. maracá) são encontradas principalmente em 

regiões semi-áridas (AMARAL, 1977). No País, as serpentes da subespécie C. d. 

terrificus são responsáveis por 14% dos acidentes (RESENDE et al., 1989. RIBEIRO et 

al., 1990); e no Estado de São Paulo, por 8% (RIBEIRO et al., 1993) todas pertencem à 

espécie Crotalus duríssus com subespécies tais como C. d. terrificus, C. d. 

collilineatus, C. d. cascavella, C. d. marajoensis , C. d. trigonicus e C. d. ruruima 

(CAMPBELL & LAMAR, 1990), sendo a subespécie C. d. terrificus responsável por 

quase todos os casos de acidente crotálico atendidos no Hospital Vital Brazil (JORGE 

& RIBEIRO, 1992). 

Venenos 

Venenos de cascavéis são misturas complexas de proteínas tóxicas com 

múltiplos efeitos bioquímicos, imunológicos, farmacológicos e patológicos, que podem 

induzir a lesão do tecido local, efeitos sistêmicos, morbidade e/ou morte relacionada 

com a toxicidade do veneno. Esse tipo de envenenamento é caracterizado pelo 

aparecimento de face neurotóxica, ptose palpebral, diplopia, e em casos graves, 

insuficiência respiratória (ROSENFELD, 1971). Além disso, possui uma potente ação 

miotóxica sistêmica (AZEVEDO-MARQUES et al., 1985; 1987; 1992) que, em muitos 

casos, induzem à insuficiência renal aguda (ROSENFELD, 1971). 

CUPO et al., em 1988 concluíram que os sinais e sintomas exibidos por 

pacientes picados por C. d. terrificus são devidos apenas a ação neurotóxica e 

miotóxica do veneno. Essa ação neurotóxica, segundo VITAL-BRAZIL, 1990, deve ser 

atribuída a ação neuromuscular periférica das peçonhas ofídicas. 
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A reação local induzida, pelo veneno de cascavel, é caracterizada por 

edema discreto e sem lesões teciduais relevantes. A dor, quando existe, é de pequena 

intensidade e tem sido relatada parestesia no local da picada (ROSENFELD, 1971; 

AZEVEDO-MARQUES et al., 1992). Estudos experimentais mostraram uma ação anti-

nociceptive e analgésica do veneno(GIORGI, 1993, GIORGI et al, 1993). 

Assim, são três as principais ações do veneno crotálico: 

a) Neurotóxica: os venenos de algumas serpentes elapídeas e crotalídeas 

contêm potentes toxinas as quais inibem a transmissão neuro-muscular bloqueando 

especificamente a liberação de acetil colina (CHANG, 1979). Os mecanismos 

moleculares que estão associados com estes efeitos farmacológicos não estão 

elucidados, entretanto, sabe-se que as toxinas agem através de três fases sucessivas: 

um efeito depressor, seguido por uma breve facilitação da liberação do transmissor e 

então por uma ação inibitória irreversível (CHANG, 1985; HARVEY, 1990 e DOLLY, 

1992). Esse efeito foi atribuído à atividade fosfolipásica do veneno (HORTNAGL & 

HANIN, 1992). Um têrço dos pacientes apresentam ainda paralisia flácida dos 

músculos esqueléticos (JORGE & RIBEIRO, 1989). 

b) Miotóxica: caracterizada por lesões de fibras musculares esqueléticas 

que liberam enzimas e mioglobina para o sangue e, posteriormente, para a urina. 

Ocorre mialgia generalizada e coloração marrom-escura da urina em razão da miólise 

e da liberação maciça de mioglobina. A mioglobina excretada na urina foi, inicialmente, 

interpretada como sendo hemoglobina e o veneno como possuindo atividade hemolítica 

in vivo. A execução de exames laboratoriais adequados, entretanto, não demonstrou a 

hemólise intravascular nos pacientes. A mioglobinúria constitui a manifestação clínica 

mais evidente da necrose da musculatura esquelética (rabdomiólise). 
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Como um resultado da miólise, há uma liberação de mioglobina e enzimas 

para a circulação sangüínea, podendo-se obervar valores elevados de creatinaquinase 

(CK), desidrogenase láctica, transaminases glutâmico-oxaloacética e glutâmico 

pirúvica, além da aldolase. 

Parece que o veneno apresenta uma ação seletiva nas fibras do tipo I e II 

da musculatura esquelética (CUPO et al, 1990). O veneno apresenta forte atividade 

miotóxica e baixa atividade hemorrágica e proteolítica (AZEVEDO-MARQUES et al., 

1985, MAGALHÃES et al., 1986: CUPO et al., 1988; GUTIÉRREZ et al., 1991). 

c) Coagulante: esta atividade inicalmente foi atribuída a fenômenos 

sistêmicos, em casos graves, com choque (BRAZIL & VELLARD, 1928; ROSENFELD, 

1959,1965,1976). Posteriormente, foi descrita afibrinogenemia, sem consumo de 

plaquetas (AMARAL et al, 1988), o que foi corroborado pelo encontro de 

incoagulabilidade sangüínea descrita em 40% dos pacientes (JORGE E RIBEIRO, 

1988; BARRAVIERA, 1994). A ação coagulante do veneno, in vitro, é do tipo trombina, 

podendo provocar incoagulabilidade sangüínea através da depleção de fibrinogênio 

(NAHAS et al., 1964; RAW et al., 1986). 

A existência de oliguria ou anuria e a elevação dos nitrogenados 

sangüíneos representam a expressão clínica e laboratorial da insuficiência renal 

aguda, principal causa da mortalidade dos pacientes (CARDOSO & BRANDO, 1993). 

AMORIM et al., 1951 descreveu, em cães inoculados experimentalmente, uma 

glomerulonefrite atribuída ao veneno. Outros orgãos como o fígado, também podem ser 

afetados nos acidentes severos (BARRAVIERA, 1991,1994). 

O veneno de C. d. terrificus tem efeito tóxico sobre o sistema nervoso 

(VITAL-BRAZIL. 1972). As principais toxinas presentes nesse veneno incluem: 
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Crotamina (GONÇALVES & VIEIRA. 1950), Giroxina (BARRIO. 1951). Convulxina 

(PRADO-FRANCESCHI & VITAL-BRAZIL, 1981) e Crotoxina (SLOTTA & FRAENKEL-

CONRAT, 1938) 

Cabe ressaltar que, diferentemente da maioria dos venenos das cascavéis, 

o veneno de C. d. terrificus, apresenta neurotoxicidade, miotoxicidade e efeitos 

nefrotóxicos, principalmente devido a alta concentração de crotoxina (ROSENFELD, 

1971; AZEVEDO-MARQUES et al., 1987; GUTIÉRREZ, 1991). 

O veneno de C. d. terrificus, a cascavel brasileira, por apresentar uma 

toxina principal (p neurotoxina) determinante da toxicidade e atividade enzimática do 

veneno, e que compõe mais de 60% do seu total (VITAL BRAZIL, 1972), tem sido alvo 

dos mais variados estudos, tanto pela necessidade de se compreender a ação dos 

venenos após o envenenamento, quanto pela necessidade de se desenvolver terapias 

médicas adequadas para o tratamento (HAWGOOD & BON, 1991). 

Devido a sua prevalência e toxicidade, os efeitos apresentados pelo 

envenenamento crotállico se devem, em quase sua totalidade, à presença da crotoxina. 

Crotoxina: em 1938, quando foi isolada por SLOTTA & FRAENKEL-

CONRAT, e ainda quando submetida a estudos de difusão e ultracentrifugação por 

GRALÉN & SVEDBERG, no mesmo ano, e eletroforéticos (LI & FRAENKEL-CONRAT, 

1942), a crotoxina se mostrou como uma substância homogênea, com ponto isoelétrico, 

pl=4.7. 

Entretanto foram precisos quase vinte anos para que se descobrisse que a 

crotoxina era uma proteína hetero-dimérica (FRAENKEL-CONRAT & SINGER, 1956). A 

crotoxina compreende 2 subunidades não covalentemente ligadas: Fosfolipase (PLA2) 

e crotapotina, que podem ser separadas por cromatografia de troca iônica na presença 
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de uréia (HENDON & FRAENKEL-CONRAT, 1971), sendo a dissociação reversível 

(RUBSAMEN et al., 1971). 

As duas subunidades agem sinergisticamente: a PLA2 sozinha é pouco 

tóxica e pode bloquear a transmissão neuromuscular como a crotoxina, embora 

maiores doses sejam requeridas para causar o mesmo efeito. A crotapotina é 

desprovida de toxicidade porém a combinação com a PLA2 aumenta sua atividade 

farmacológica (HENDON & FRAENKEL-CONRAT, 1971; CHANG & LEE, 1977; BON et 

al., 1979: CHOUMET et al., 1993; LI et al., 1994). as subunidades da crotoxina se 

combinam para reconstituir o complexo, com todas as propriedades da toxina nativa 

(RUBSAMEN et al., 1971 e HORST et al., 1972). 

BREITHAUPT et al. (1974) separaram as duas subunidades e encontraram, 

no processo, que por redução e carboxiamidometilação, a crotapotina poderia ser 

separada em tres cadeias A, B e C. Eles também relataram que sobre evidências 

cromatográficas, a fração A poderia existir em duas formas A'e A", mas a diferença 

entre as duas não pode ser identificada em termos de composição de amino-ácidos. 

Comparando-se com a fosfolipase, a crotapotina é um polipeptídeo ácido, 

menor que a fosfolipase e não é uma enzima ativa, apresenta peso molecular (PM) de 

9000 e pl=3,4. A análise de aminoácidos das três frações originadas à partir da 

redução das pontes dissulfeto indicou que a cadeia A possuía 40 resíduos (PM=4300), 

B, 34 resíduos (PM=3700) e C, 14 resíduos (PM=1600). O complexo continha então 88 

resíduos dos quais 14 eram meia cistinas (AIRD et al., 1985, 1990). Estes autores 

ainda sugeriram que a crotapotina poderia ser derivada de um precursor da fosfolipase, 

o que veio a ser confirmado por BOUCHIER et al., 1991 e FAURE et al.,1991, que 

relataram ser a crotapotina homóloga à fosfolipase, da qual tres peptídeos seriam 
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removidos durante um processo pos-translacional. FAURE et al., 1994 mostraram 

ainda a expressão de diferentes RNAs mensageiros presentes numa mesma serpente. 

Embora tenha sido mostrado que a crotapotina é derivada de uma 

seqüência precursora da PLA2, somente esta última apresenta atividade enzimática 

(AIRD et al., 1985) que rompe a membrana celular e é responsável pela liberação de 

acetilcolina do córtex cerebral (ARAÚJO et al., 1992). 

BREITHAUPT et al., 1974, 1975 e AIRD & KAISER, 1985, relataram a 

possível existência de múltiplas isoformas tanto para crotapotina quanto para 

fosfolipase. Em 1987, FAURE & BON, através de técnicas cromatográficas e 

eletroforéíicas, evidenciaram que existem pelo menos 15 isoformas de crotoxina e que 

a heterogeneidade das isoformas é tão grande em algumas amostras de veneno de 

uma mesma espécie de serpente quanto de uma mistura de amostra de várias 

espécies 

A crotoxina então é uma mistura de variantes (FAURE & BON, 1987) 

derivadas da combinação das isoformas das subunidades ((FAURE & BON, 1988 e 

FAURE et al., 1993). 

As isoformas da crotapotina consistem de tres cadeias polipeptídicas (a, p, 

y) ligadas por pontes dissulfeto resultantes de diferentes clivagens proteolíticas de um 

único precursor pro-crotapotina que foi identificado à partir do seu cDNA (FAURE et al., 

1991,1994 eBOUCHIER et al., 1991). 

A toxicidade de várias isoformas mostrou estar relacionada com a afinidade 

entre as subunidades (FAURE et al., 1993). Complexos que se dissociam facilmente 

são menos tóxicos do que aqueles com alta constante de afinidade 
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Experimentos iniciais de ligação saturada, demonstraram a ligação da 

crotoxina à membrana de sinaptossomos de cérebro de mamíferos (HSEU. 1990; 

DEGN et al., 1991 e TZENG, 1993) e membranas pós-sinápticas de órgãos de Torpedo 

elétrico (BON et al.,1979). Nestes modelos, assim como em células vermelhas do 

sangue (JENG et al., 1978) e vesículas de fosfolipídeos (RADVANYI et al., 19896), a 

crotapotina se comporta como carreadora para a PLA2, prevenindo ligações 

inespecíficas (JENG et al., 1978). Sobre membranas de Torpedo, como nos modelos 

citados anteriormente, a PLA2 foi a principal espécie ligada à membrana enquanto que 

a crotapotina permaneceu em solução, indicando que há dissociação do complexo 

crotoxina após a interação com a membrana (FAURE et al., 1991). 

RADVANYI et al., 1989B, mostraram que fosfolipídeos carregados 

negativamente são componentes importantes do alvo da crotoxina 

BOUSQUET et al., 1991, mostraram que a PLA2 é internalizada, pelo 

menos em parte, e tanto a ligação à membrana como a internalização é aumentada 

pela crotapotina. Entretanto, SIMPSON et al., 1993 ressaltam que, diferentemente das 

mais potentes toxinas que são enzimas, as neurotoxinas compostas por PLA2 não são 

endocitadas para exercer os seus efeitos. Ao contrário, essas toxinas se ligam à 

superfície das células e então sofrem um rearranjo molecular que lhes dá acesso ao 

substrato da membrana. Os dados obtidos por CARDI et al., 1992, corroboram os 

dados de BOUSQUET et al. 

Segundo STRONG ©^aíT, 1990, a ligação da crotoxina é dependente de 

canais de potássio. Segundo HSEU et al., 1990, uma proteína de 85000 é o maior 

componente responsável pela ligação e uma outra de 45000 presente especificamente 
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em membranas neuronals é uma importante molécula responsável pela ligação da 

crotoxina (YEN & TSENG, 1991). 

Estudos imunológicos utilizando anticorpos obtidos contra crotapotina e 

fosfolipase purificadas, têm sido especialmente interessantes na exploração de 

diferenças e similaridades entre as duas subunidades. 

A combinação de uma cadeia mais básica com uma menos básica ou ácida 

suprime atividade fosfolipásica e aumenta a toxicidade (FOHLMAN et al., 1976; 

MARLAS & BON, 1982, KOUYOUMDJIAN et ai., 1986). 

CARDI et al., 1992, mostraram a crotoxina ligada ao músculo esquelético 

através de detecção imunohistoquímica, com subsequente degeneração das junções 

neuro-musculares. 

Tem sido sugerido, conforme já citado, que a crotapotina, subunidade não 

tóxica da crotoxina, age como carreadora para a fosfolipase, aguçando a 

especificidade e aumentando a estabilidade da proteína, sendo capaz de aumentar a 

ação biológica da fosfolipase (HABERMANN & BREITHAUPT, 1978 e YANG, 1994) 

A estabilidade da interação entre crotapotina e fosfolipase no complexo tem 

grande importância na toxicidade da crotoxina (FAURE et al., 1993). DÉLOT & BON. 

1993 sugeriram que a crotapotina se envolveria, temporariamente na ligação da 

crotoxina com seu aceptor de membrana, fato confirmado por BON et al., 1994, que 

mostraram que a crotapotina participa com a fosfolipase A2 para a formação de um 

complexo ternário com o sítio aceptor da crotoxina. antes da liberação da crotapotina. 

Considerando-se que a essência do conceito de carreadora é de que a 

subunidade não tóxica do complexo direciona as subunidades mais tóxicas, por 
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prevenir ligações inespecíficas do complexo, é um pré-requisito que o complexo 

permaneça intacto após a sua inoculaçáo no corpo. É também essencial que o sítio de 

ligação da subunidade ativa não esteja envolvido na ligação das duas subunidades e 

que o complexo devesse se dissociar tão logo a subunidade ativa encontrasse o 

substrato. 

As fosfolipases podem ser divididas em dois grupos principais: o primeiro inclui 

enzimas com forte atividade anticoagulante e alto poder de penetração em 

monocamadas de fosfatidilcolina bem compactadas. O segundo inclui enzimas não 

anticoagulantes que exibem propriedades opostas (OUYANG et al, 1992). 

A fosfolipase hidrolisa a ligação 2-acil-ester do 3-sn-fosfolipideo (SLOTBOOM, 

1982) e é composta de uma cadeia simples de 122 resíduos de aminoácidos 

(pm=14000), segundo AIRD et al., 1986. 

A crotoxina reduz a corrente de Na" e diminui o mecanismo de repolarização 

(ARAÚJO & BEIRÃO, 1993) e. quando alquilada, tem sua atividade fosfolipásica e 

tóxica bloquedas. A atividade enzimática é totalmente dependente da presença de 

íons cálcio (SHINA et al.. 1990) e de outros cations divalentes (Sr2*, Cd2+ e Ba2+) além 

de íons trivalentes da família dos lantanídeos.(RADVANYI et al., 1989). A substituição 

de Sr2* por Ca2+ causa acentuada redução da sua atividade fosfolipásica e inibe o 

bloqueio neuromuscular (CHANG & LEE, 1977 e HAWGOOD et al., 1988). Entretanto a 

comparação entre várias PLA2 tóxicas e não tóxicas não mostrou relação direta entre 

atividade fosfolipásica e atividade neurotóxica (ROSENBERG, 1986). 

A primeira fase do bloqueio neuromuscular parece ser independente da atividade 

fosfolipásica (CHANG & LEE. 1977; RODRIGUES-SIMIONI et al., 1990 e HAWGOOD 

& BON, 1991). 

17 



A crotoxina age segundo três fases sucessivas: um efeito depressor seguido por 

uma breve facilitaçâo da liberação do transmissor e então por uma ação inibitória 

irreversível (CHANG, 1985), como descrito para o veneno total. 

Um esquema mostrando a ação pré- e pós-sináptica da crotoxina pode ser visto 

na Figura 1 .{FIG.1) 

Embora esta neurotoxina tenha ação principalmente sobre membranas pré-

sinápticas, ela também exerce efeito pós-sináptico sobre receptores nicotínicos (BON, 

et al., 1979). As neurotoxinas pós-sinápticas formam um complexo com o receptor de 

acetilcolina que impede a ligação da mesma, levando à paralisia do músculo. TU, 1993, 

através de observações espectroscópicas mostrou que o residuo de triptofano é 

mudado enquanto que a região da tirosina não sofre qualquer mudança durante a ação 

da toxina. 
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A PLA2 é cerca de dez vezes menos tóxica que a crotoxina (HENDON & 

FRAENKEL-CONRAT, 1971; RUBSAMEN et al., 1971 e CHANG & SU, 1978) 

entretanto LLORET & MORENO, 1993, observaram que esta enzima exerceu efeito 

inflamatório quando testada em ratos. HAWGOOD & BON, 1991 sugeriram que a 

atividade fosfolipásica é condição necessária para a ação farmacológica, enquanto que 

CONDREA et al., 1981 e KINI & EVANS, 1989 mostraram a dissociação entre atividade 

farmacológica e enzimática. YANG, 1994 reforça esta última hipótese, propondo que 

existem dois sítios distintos que talvez se sobreponham com His-48 e Asp-49 estando 

no sítio catalítico e His-48 e lisina estando na região farmacologicamente ativa. A 

toxicidade da PLA2 pura pode ser devida a um efeito direto não enzimático. 

Os mecanismos de ação da crotoxina são ainda pouco compreendidos, 

entretanto uma variedade de efeitos tem sido descrita, incluindo: 

a) capacidade de bloquear a liberação de acetilcolina das terminações 

nervosas; 

b) atividade pos sináptica; 

c) ação miotóxica. 

Atividades hipnótica e anxiogénica têm ainda sido descritas por VASSILIEFF et al 

(1995), baseadas em estudos comportamentais em ratos. 

Muito se tem estudado para se identificar o sítio tóxico da molécula, ou seja, os 

aminoácidos importantes para a sua toxicidade. CURIN-SERBEC et al., 1994 

concluíram que a porção C-terminal da fosfolipase, domínio mais imunogênico presente 

na enzima, é importante para a atividade farmacológica da crotoxina, parecendo estar 

envolvida na liberação da acetilcolina, pos quando a PLA2 ou a crotoxina estavam na 
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presença de anticorpos anti-peptídeos, que incluíam C-terminal, houve inibição da 

liberação do neuro-transmissor. 

Entretanto, como anticorpos anti porção C-terminal reagem fracamente com a 

crotoxina, sugerindo que este domínio é mascarado no complexo ou que a fosfolipase 

sofre uma mudança conformacional quando da interação com a crotapotina. 

Diferentes esquemas de imunização têm sido testados e até mesmo a 

busca de fatores que neutralizem a potência letal da crotoxina, em particular, têm sido 

tentados (FORTES-DIAS et al.,1994), com o intuito de melhorar a eficácia dos 

antivenenos. Entretanto os resultados obtidos não têm sido completamente 

satisfatórios (FREITAS et al., 1991) 

Têm sido propostos esquemas de imunização utilizando a fração principal 

do veneno de cascavel (crotoxina), ou mesmo a sua subunidade enzimática (PLA2), na 

tentativa de se obter anti-soros (HIGASHI et al., 1989a; FREITAS et al., 1990 e DOS 

SANTOS et al., 1988). 

Dentre os vários estudos que se tem feito sobre a crotoxina, aqueles que abordam 

as propriedades imunológicas têm crescido sobremaneira, tanto utilizando o complexo 

como um todo, quanto suas subunidades isoladamente (HANASHIRO et al., 1978; 

GOPALAKRISHNAKONE et al., 1981; KAISER et al., 1986 e CHOUMET et al., 1989). 

Estes dois últimos grupos sugeriram que: 

a) a crotapotina é mais fraco imunógeno que a PLA2 

b) anticorpos anti-PLA2 reconhecem a subunidade básica mas não reconhecem ou 

dificilmente reconhecem a subunidade ácida.; e esses anticorpos neutralizam a 

crotoxina com maior eficiência que os anticorpos anti-crotoxina. 

c) anticorpos anti-subunidade ácida se ligam às duas subunidades isoladas. 
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A possibilidade de destoxicação de venenos para preparação de anti-

toxinas por radiação gama tem recebido crescente atenção. Estudos envolvendo 

venenos de serpentes, que compoem potentes toxinas, têm implicações importantes 

uma vez que as mortes à partir de picadas de serpentes em áreas tropicais são ainda 

comuns. 

Devido ao grande número de pesquisas que buscam esclarecer os mecanismos 

imunológicos que cercam as toxinas, com o intuito de aprimorar a produção de soros 

anti-ofídicos, e considerando que a radiação ionizante se mostrou extremamente 

eficiente atenuando a toxicidade da crotoxina sem perda da sua capacidade de gerar 

anticorpos neutralizantes, um estudo mais aprofundado sobre os produtos originários 

da irradiação desta toxina faz-se necessário. 
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I-OBJETIVO 

Estudar as propriedades da crotoxina irradiada e os produtos formados durante a 

irradiação desta toxina visando a obtenção de um imunógeno ideal, através do 

isolamento e caracterização bioquímica e imunológica dos mesmos. 
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Ill - MATERIAIS E MÉTODOS 

MATERIAIS 

Todos os reagentes utilizados em nossos experimentos foram de qualidade pró-

análise, sendo a água, utilizada no preparo das soluções, bidestilada em aparelho de 

vidro. O veneno crotálico sob a forma cristalizada, foi fornecido pelo Instituto Butantan, 

de São Paulo. As membranas de diálise utilizadas (SPECTRAPOR) apresentavam uma 

capacidade de exclusão de proteínas maiores que 3500 ou 12000. Outros reagentes e 

"Kits" específicos adquiridos comercialmente terão sua fonte citada no texto. Os 

animais utilizados foram obtidos da colônia mantida pelo biotério do IPEN ou da colônia 

da Universidade de Wyoming (USA), sendo sempre mantidos em gaiolas e meios 

absorventes autoclavados, com trocas freqüentes. Recebiam sempre alimentação 

comercial adequada e água ad libitum. 

MÉTODOS 

Todos os experimentos foram repetidos pelo menos duas vezes e dois pools 

diferentes de venenos foram submetidos a todos os testes. 

111.1- Irradiação das proteínas 

As proteínas, em uma concentração, determinada pelo método de BRADFORD 

(1976), de 2 mg/ml em solução salina acidificada, foram irradiadas com 2000 Gy 

^ NASCIMENTO (1991), utilizando raios gama oriundos de uma fonte de ®°Co (Gamma 

Cell 220, Atomic Energy of Canada Ltd). O processo de irradiação ocorreu na presença 
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de oxigênio, à temperatura ambiente, com taxa de dose de 5,54 x 102 Gy/h. Após o 

processo de irradiação, as amostras foram dialisadas exaustivamente contra água e 

liofilizadas a seguir. 

111.2- Isolamento da crotoxina à partir do veneno total: 

a) Cromatografia de exclusão molecular 

Veneno total de C. d. terrificus, na forma cristalizada, foi submetido a 

cromatografia de exclusão molecular, usando um sistema não denaturante, como o 

empregado por ROGERO (1978), com pequenas modificações. 

Em cada cromatografia foram dissolvidos 150 mg do veneno total em 4,0 ml de 

ácido acético 0,1 M pH 3,0. A suspensão foi centrifugada a 10000 g por 10 minutos a 

4°C; reservou-se o sobrenadante e o precipitado foi ressuspenso em 2,0 ml do mesmo 

tampão e centrifugado novamente sob as mesmas condições. Os dois sobrenadantes, 

reunidos e homogeneizados, foram submetidos a cromatografia em gel de Sephadex 

G-75, de acordo com FAURE & BON (1988), em uma coluna de 80 x 2,5 cm, mantida a 

4°C e equilibrada com tampão ácido acético 0,1 M ph 3,0 com fluxo médio de 12 ml/h. A 

amostra contendo o veneno total num volume máximo de 6,0 ml foi aplicada à coluna e 

frações de 2.0 ml cada foram colhidas em coletor automático de frações (Pharmacia -

Frac-200), com determinação contínua da absorvância a 280 nm (Rec-101). As 

absorvâncias das frações foram redeterminadas em 280 nm, em cubeta de quartzo de 

1,0 cm de trajeto em um espectrofotômetro Zeiss PMQ-II. As frações contendo o 

principal pico. que eluiu na posição correspondente à crotoxina, foram reunidas e 

liofilizadas. Opcionalmente, foi utilizado um segundo meio de exclusão molecular, 
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Sephacryl S-200, que foi empregado seguindo a metodologia descrita por AIRD & 

KAISER (1985), que apresenta pequenas modificações daquela descrita acima. 

b) Cromatografia em resina de troca iônica . 

A crotoxina liofilizada, semipurificada por exclusão molecular, foi ressuspensa em 

tampão Tris/HCI 50 mM pH 8,3 e aplicada em uma coluna de resina aniônica Mono Q, 

em um sistema FPLC (Fluid Pressure Liquid Chromatograph), previamente estabilizada 

no mesmo tampão. Após adsorção e lavagem, a crotoxina ligada foi eluída pela 

passagem de um gradiente linear de NaCI, 0 a 0,5 M no mesmo tampão. A 

absorvância, a 280 nm, foi determinada de maneira semelhante ao procedimento 

anterior. As frações contendo a crotoxina foram reunidas, dialisadas exaustivamente 

contra água e novamente liofilizadas. 

111.3- Isolamento de agregados formados durante a irradiação 

A crotoxina irradiada, 15 mg em 2,0 ml, foi submetida à cromatografia de exclusão 

molecular em Sephadex G-100, em uma coluna de 98,0 x 3,0 cm, estabilizada e eluída 

com tampão de ácido acético 0,1 M pH 3,0. A absorvância das proteínas foi 

determinada constantemente, à 280 nm, por espectrofotometria de fluxo em UVICORD 

II, e foram colhidas frações de 1,8 ml/tubo. As absorváncias das frações foram 

redeterminadas em um espectrofotômetro Zeiss PMQ-II, conforme descrito 

anteriormente. Os tubos selecionados foram reunidos, dialisados contra água e 

liofilizados. 
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I I 1.4- Purificação das subunidades 

a) Subunidade ácida: 

Foram dissolvidos 7 mg de crotoxina, irradiada ou não, em 2 ml de tampão 

Tris/HCI 50 mM pH 7,2, contendo 6 M de uréia. Após filtração em membrana de poro de 

0,22 um, o volume foi aplicado numa coluna aniônica, do tipo Mono Q , de 5,0 x 0,5 cm. 

num sistema de cromatografia rápida (FPLC), em um fluxo de 60 ml/h. Depois da 

lavagem da coluna com o mesmo tampão, foi feita a eluição, aplicando-se um gradiente 

linear de NaCl de 0 a 0,3 M em tampão Tris/HCI 50 mM pH 7,2. A absorvância a 280 

nm foi determinada como anteriormente descrito para o sistema de exclusão molecular. 

b) Subunidade básica: 

Foram dissolvidos 7 mg de crotoxina, irradiada ou não, em 2 ml de tampão 

HEPES 50 mM pH 8,0 contendo 6 M de uréia, e aplicados em coluna Mono S (FPLC) 

de 5,0 x 0,5 cm. equilibrada com o mesmo tampão. Após lavagem, foi aplicado um 

gradiente linear de NaCl de 0 a 1,0 M em tampão HEPES 50 mM pH 8,0. A absorvância 

a 280 nm foi determinada seguindo os protocolos utilizados anteriormente. 

II 1.5- Análise por eletroforese em SDS-PAGE 

A análise de purificação das frações foi efetuada em sistema descontínuo de 

eletroforese em camada vertical de poliacrilamida, em condições de desnaturação, na 

presença de 0,1% de SDS (Sodium Dodecil Phosphate), segundo AIRD & KAISER 

(1986). As amostras contendo, em média, 10 ng de proteína foram dissolvidas em 

tampão de amostra contendo Tris/HCI 0,08 M pH 6,8, EDTA 2 mM, SDS 100 mM e Azul 

de bromofenol, sendo a seguir fervidas em banho maría por 5 minutos. O gel de 

resolução apresentava uma concentração de acrilamida de 15% em tampão Tris/HCI 
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0,3 M pH 8,8, enquanto o gel de empilhamento apresentava uma concentração de 

4,4%, em tampão Tris/HCI 0,1 M pH 6,8. O tampão utilizado para a corrida continha 

Tris 0,025 M, Glicina 0.2 M, pH 9,4. Após a corrida a uma voltagem constante de 120 V 

e 34 mA, o gel foi corado por coloração comercial de prata (Silver stain, GELCODE). 

Foram utilizados padrões de peso molecular contendo lisozima (14,4 K), Inibidor de 

Tripsina de soja (21,5 K), ovalbumina (45K), albumina bovina (66,2K), fosforilase B (92 

k) e p-galactosidase (116 K). Quando havia a necessidade de destruição das pontes 

dissulfeto era adicionado DTT (ditiotreitol) ao tampão da amostra. 

111.6- Determinação da atividade tóxica 

A toxina liofilizada foi dissolvida em salina tamponada com fosfato (PBS), 

contendo 0,1% de albumina bovina, pH 7,1. As diluições das toxinas foram 

progressivas, utilizando um fator 1,3 para a progressão. A solução estoque para 

injeção de cada toxina foi preparada de forma que o volume, em nl, injetado por 

camundongo, fosse exatamente 10 vezes o peso do animal em gramas. A injeção 

sempre foi feita endovenosamente, em uma das veias dorso-laterais da cauda dos 

animais, cujos pesos variavam entre 20 e 40 g. Os animais eram colocados 

previamente em uma estufa a 37°C, para induzir uma venodilatação cutânea. Após a 

injeção, cada animal foi verificado para determinação de eventuais extravazamentos da 

toxina injetada, no sítio de injeção. 

A mortalidade dos animais foi acompanhada por 24 h., nos grupos constantes de 

quatro animais que foram utilizados para cada dose. A determinação da dose letal 50% 

foi feita utilizando-se o método de Spearman-Karber (WHO, 1980). 
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111.7- Atividade fosfolipásica 

A atividade fosfolipásica foi determinada utilizando-se como substrato a L-a-

fosfatidilcolina, de gema de ovo, e a produção de ácidos graxos foi titulada com NaOH 

0,04 M, sob nitrogênio, a 37°C, sem sistemas tampões no meio. O equipamento 

utilizado foi um potenciômetro automático RADIOMETER PHM 82, equipado com 

titulador TTT-80. O substrato foi preparado dissolvendo-se 90 mg de L-a-

fosfatidilcolina, seco sob nitrogênio, em 9,0 ml de Triton X-100, 12,5 M, com o auxílio 

de um disruptor ultrassônico de células (VIRTIS). 

Após homogeneização da solução, 1 ml de CaCI2, 0,1 M, foi adicionado e 

sucedeu-se nova homogeneização por sonicação, resultando uma concentração molar 

de 2:1 de detergente/fosfolipideo. Para a determinação da atividade fosfolipásica, 20j.il 

contendo 1,25|ag de proteína a ser testada foram adicionados a esta solução, e 

acompanhou-se a variação do pH por 20 min. A atividade foi expressa em (imoles de 

ácidos graxos liberados por mg de proteína por minuto. 

111.8- Produção de anticorpos 

Para os ensaios de imunização, foram utilizados camundongos machos, pesando 

entre 20 e 40 g, com colheita prévia de soro para controle. O agregado ou a crotoxina 

irradiada sem o agregado (CISA) foram utilizados como antígenos, sendo dissolvidos 

em PBS e emulsificados com igual volume de adjuvante completo de Freund, tal que 5 

ng de proteína foram injetados intradermicamente em um volume final de 200 jil, em 

quatro diferentes locais do dorso do animal. Após uma semana, igual quantidade de 

antígeno foi preparada em alúmen e injetada nos animais usando o mesmo 
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procedimento descrito anteriormente. Passados 21 dias do inóculo inicial, foi feito novo 

inóculo utilizando-se o alumen, uma vez mais, como adjuvante. 

Semanalmente, à partir do primeiro inóculo, os animais foram sangrados e, após 

separação do soro, a presença dos anticorpos séricos, contra os antígenos inoculados, 

foi pesquisada em um sistema imunoenzimático. Após seis semanas do inicio da 

imunização, foi testada in vivo, a eficiência dos anticorpos formados, por injeção intra-

peritoneal de 15 ou 46 D L 5 0 da toxina não irradiada. 

111.9- Ensaio imunoenzimático (ELISA) 

Esta metodologia foi utilizada em duas ocasiões: 

a) Para acompanhar e titular possíveis anticorpos formados durante o processo 

de imunização descrito no item (8): 

Para tanto, o ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) foi feito em 

microplacas (IMMUNOLON II). às quais era adsorvida a crotoxina purificada, 100 (al por 

poço, em uma concentração de 1ng/ml, em tampão carbonato pH 9,6 por 18h. a 4°C. 

Após sucessivas lavagens com PBS contendo 0,5% de Tween 20, eventuais sítios de 

ligação foram bloqueados com gelatina 1% em PBS, por 1 h. à temperatura ambiente. 

Seguindo a fase de lavagem acima descrita, o anti-soro a ser testado foi diluído 

seriadamente de 1/600 até 1/614400, em base 1/2, adicionado às placas e incubado 

por 1 h. à temperatura ambiente. Após novas lavagens, o conjugado de peroxidase 

com IgG (imunoglobulina do tipo G) de camundongo, diluído a 1/1000 em tampão de 

lavagem, foi adicionado e incubado por 2 h. à temperatura ambiente. As lavagens finais 

foram seguidas pela adição de cromógeno ABTS (ácido sulfônico - 2,2-azinobis - 3-

etilbenzotiazolina), 1 mg/ml em ácido cítrico 50 mM pH 4.0. contendo 0,03% de H202 



adicionado na hora do uso. A reação foi interrompida pela adição de 100 \jl\ de SDS 

10% por poço e a absorvância, a 414 nm, foi determinada em um leitor de microplacas. 

b) Para testar a reatividade das toxinas irradiadas ou não com anticorpos 

monoclonais anti-PLA2. 

As placas foram sensibilizadas com as toxinas ou com os anticorpos monoclonais 

exatamente como descrito acima. O segundo componente do sanduíche foi colocado 

em uma concentração de 2 lag/ml com diluições seriadas subsequentes. Esta etapa foi 

seguida pela adição de anti-soro de coelho anti PLA2 diluído 1/1000 com PBS e 

finalmente IgG de carneiro anti-coelho conjugado com peroxidase, diluído 1/1000 em 

tampão de lavagem. A coloração foi desenvolvida como descrita anteriormente. 

111.10- Neutralização in vivo 

Os animais utilizados para a imunização com agregados ou crotoxina irradiada 

sem agregados (CISA), após seis semanas do início do processo, foram desafiados 

com injeção, intraperitoneal, com 15 ou 46 DL50 de crotoxina não irradiada. 
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. 111.11- Neutralização in vitro 

Para este experimento foram utilizados camundongos machos pesando entre 20 e 

25g. Diferentes concentrações de crotoxina foram obtidas à partir de diluições 

progressivas, sendo 1500 ng/g de animal o valor máximo utilizado. De cada dose, 

foram tomados 100 (al aos quais foram adicionados outros 100 jil agora do soro anti-

agregado, diluído 1/10. Após um período de incubação de uma hora à temperatura 

ambiente, as amostras foram injetadas nos animais. Cada grupo continha quatro 

animais e a injeção de 200 jil. foi feita pela via intraperitoneal, seguindo o protocolo 

descrito por MIDLEBROOK em 1991. 

lll.12-Dosagem série a de creatinaquinase 

Para a determinação da liberação de creatinaquinase (CK) pela ação da toxina, 

foram inoculados grupos de 3 fêmeas pesando cerca de 22 g, com toxinas diluídas em 

solução salina 0,15 M, com controles adequados, numa concentração de 5 |ig/0,1ml 

usando-se a via intramuscular. Os animais foram sangrados em diferentes intervalos de 

tempo, pelo plexo retro-orbital e o sangue, mantido a 37°C por 30 minutos e então 

centrifugado por 10 minutos a 1200 rpm, para obtenção do soro. 

Para o ensaio, os reagentes utilizados faziam parte do "kit" comercial da Sigma 

para dosagem de CK. Foram pipetados 0,1 ml do soro a ser testado, diluído 10 vezes 

em solução salina, e 0,5 ml de uma solução de fosfocreatina. Após homogeneização, 

os tubos foram incubados a 37°C por 10 minutos e o início da reação foi obtido pela 

adição de 0,2 ml de solução ADP-Glutationa. Passados 30 minutos exatos, a reação foi 

interrompida adicionando-se, a cada tubo, 0,2 ml de solução de p-
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hidroximercuribenzoato sob leve agitação. Adicionou-se ainda 1,0 ml de solução de a-

naftol; 1,0 ml de solução de di-acetil e 7,0 ml de água, a cada tubo. 

Os tubos foram homogeneizados, mantidos em banho maria a 37°C, por 20 

minutos, para desenvolvimento da coloração e então centrifugados por 5 minutos a 

2000 rpm. A absorvância do sobrenadante foi determinada a 520 nm, utilizando-se 

como controle um tubo que teve seu conteúdo em soro, substituído por diluente. 

A atividade de creatinaquinase foi determinada à partir de uma curva de 

calibração construída com base em uma solução padrão de creatina. Dado que a 

creatina é produzida em quantidade proporcional à atividade de CK presente, a 

quantificação da atividade enzimática pode ser feita por este tipo de calibração. Uma 

unidade Sigma (U-SIGMA) é a atividade que fosforilará um nmole de creatina por 

minuto a 25°C. 

111.13- Mapa de peptídeos 

Na tentativa de se determinar se as subunidades sofriam alguma alteração ao 

nível de resíduos de aminoácidos e quais deles participavam destas mudanças, foram 

feitos os mapas de peptídeos das duas subunidades, irradiadas ou não. 

O primeiro passo foi a cromatografia de todas as amostras em coluna de FPLC 

C-18, para se obter o perfil que serviria de controle para as análises subsequentes. As 

características da coluna estão descritas nos itens subsequentes. 

a) Redução e alauilacáo da subunidade básica 

Depois de purificados e liofilizados, 2 mg de subunidade básica foram dissolvidos 

em 0,75 ml de hidrocloreto de guanidina 8 M. Adicionou-se à solução, 0,1 ml de 

Tris/HCI 1M pH 8,2; 0,1 ml de EDTA 50 mM ph 8,2 e 0,1 ml de DTT 0,24 M, que 
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correspondia a aproximadamente 6 vezes a concentração molar de resíduos de 

cisteína da proteína, que contém 7 pontes dissulfeto e peso molecular de 14 K. A 

mistura foi borbulhada com nitrogênio por 3 minutos e mantida sob agitação por 3 

horas, em tubo selado. Decorrido o tempo de incubação, foram adicionados à solução, 

0,2 ml de iodoacetamida 0,25 M, correspondentes a 2,1 vezes a concentração molar 

de DTT, e borbulhou-se nitrogênio por mais 1 minuto. Depois de selado, o tubo foi 

incubado por 1 h. a 27°C, na ausência de luz. 

A reação foi interrompida pela adição de 50|il de ácido acético glacial e a mistura 

foi dialisada em membrana de limite de exclusão de 2 K, contra ácido trifluoroacético 

(TFA) 0,1 % por 72 h., com trocas de banho à cada 24 h. O dialisado foi liofilizado e 

aliquotado. 

b) Digestão e cromatoqrafia da subunidade básica 

A uma das alíquotas, mencionadas no procedimento anterior, que continha 333 

ng de proteína alquilada, foram adicionados, seqüencialmente. 40 \i\ de 

metanolamina/HCI 200 mM; 40 jil de tampão Tris 250 mM pH 8,5 contendo 10 mM de 

EDIA; 203 il de água destilada e 50 [i\ de endoproteinase Lys-C (BOEHRINGER). A 

mistura foi mantida a 37°C por 18 h. e a seguir, cromatografada em uma coluna VIDAC 

C-18, usando TFA 0,1 % como tampão de eluição, em um sistema de cromatografia 

rápida, com monitoração automática da absorvância, a 214 nm. 
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c) Redução e alquilação da subunidade ácida 

A subunidade ácida sofreu a redução e alquilação sob os mesmos critérios 

seguidos para a subunidade básica, entretanto, diante da impossibilidade de se 

submeter o material à diálise, devido ao baixo peso molecular de cada uma das 3 

cadeias que a compõe, optou-se por um processo de dessalinização diferente da 

. diálise. Assim, após a interrupção da reação com ácido acético glacial, o material foi 

submetido a uma cromatografia em coluna do tipo VIDAC C-18 (15 x 0,46 cm) 

utilizando-se o TFA 0,1 % contendo 75 % de acetonitrila, como tampão de eluição. Ao 

final da cromatografia, o eluente foi liofilizado. 

14- Análise de aminoâcidos 

Foram selecionados os principais picos dos mapas de peptídeos das 

subunidades irradiadas e não irradiadas. A análise de aminoâcidos dos principais 

picos apresentados nos mapas de peptídeos foi feita gentilmente por W. G,. Kruggel, 

Laboratório de Sequenciamento de aminoâcidos da Universidade de Wyoming-

USA. 
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IV- RESULTADOS 

IV.1 - Purificações cromatográficas e irradiação das proteínas 

Veneno total de C. d. terrificus foi, inicialmente, purificado em coluna de exclusão 

molecular Sephadex G-75 ou em Sephacryl S-200, e revelou um componente tóxico 

representando aproximadamente 65% do material absorvido em 280 nm (FIG. 2) e que 

portanto foi identificado como sendo a crotoxina. Os tubos identificados no gráfico 

foram reunidos e liofilizados 
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Figura 2 : Cromatografia de exclusão molecular em Sephacryl S-200 HR do veneno 

total de C. d. terrificus. 
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Uma segunda etapa de purificação da crotoxina envolveu nova cromatografia, 

entretanto, de troca iônica (aniônica) do tipo Mono Q. 

Parte da crotoxina purificada foi utilizada para o isolamento das subunidades que 

a compõe (fosfolipase e crotapotina). Este • isolamento foi feito baseado nas 

características de cada uma delas. 

A subunidade básica, por ser repelida quando em contato com colunas do tipo 

Mono Q, carregadas positivamente, elui antes da aplicação do gradiente, enquanto que 

para a obtenção da subunidade ácida, foi necessário um aumento da força iônica para 

0,25 M de NaCl (FIG.3 ). 

Figura 3: Cromatografia de troca iônica em coluna MONO-Q da crotoxina não irradiada 
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O complexo crotoxina, assim como suas subunidades isoladas, foram submetidas 

ao processo de irradiação, na dose de 2000 Gy, segundo o protocolo descrito em 

Métodos. Estas frações foram chamadas amostras irradiadas. 

A crotoxina irradiada, foi submetida à cromatografia de troca iônica para o 

isolamento das subunidades (FIG.4), obedecendo o mesmo protocolo descrito para a 

crotoxina não irradiada 

1 » 5 7 0 11 15 1» 17 19 81 

Fração 

Figura 4: Cromatografia de troca iônica em coluna MONO-Q da crotoxina irradiada. 

A 280 nm 
OAi— 

Concentração de NaCI 
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O isolamento dos agregados à partir da crotoxina irradiada, foi feito por 

cromatografia de exclusão molecular (FIG. 5). 

Frações 

Figura 5: Cromatografia de exclusão molecular em Sephacryl S-100 HR de crotoxina 

irradiada. 

O perfil cromatográfico mostra o aparecimento dos agregados, quando se 

compara o perfil obtido, nas mesmas condições, para a crotoxina nativa. 
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IV. 2 - Eletroforese 

A análise eletroforética das amostras, irradiadas ou não, foi feita em gel de 

poliacrilamida a 15%, e mostrou além da pureza dapreparação da crotoxina, o 

aparecimento de bandas de maior peso molecular, caracterizando os agregados 

também observados na gel filtração, das proteínas submetidas ao processo de 

irradiação (FIG.6). 
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IV. 3 - Atividade tóxica 

O resultado da DL50 da crotoxina e suas subunidades, irradiadas ou não, assim 

como o produto das diferentes associações entre as subunidades está mostrado na 

Tabela-1. Ainda nesta tabela, pode-se ver os resultados oriundos da D L 5 0 do agregado 

e da crotoxina irradiada sem o agregado (CISA). 

A crotoxina, depois de submetida à irradiação, se mostra 2 vezes menos tóxica 

quando comparada com a toxina não irradiada, enquanto que a crotoxina irradiada sem 

o agregado (CISA), é tão tóxica quanto a não irradiada. Os agregados entretanto, até a 

dose testada, se mostraram desprovidos de qualquer toxicidade. 

Usando-se associações entre as subunidades, constatou-se que nos casos onde 

a associação compreende subunidade básica irradiada com subunidade ácida não 

irradiada, ocorre um aumento da D L 5 0 da ordem de 50% quando comparada com o 

resultado oriundo da associação entre as duas subunidades não irradiadas. Por outro 

lado. quando a associação envolveu as duas subunidades irradiadas, os resultados 

foram os mesmos daqueles apresentados quando apenas a subunidade básica era 

.irradiada. 
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Tabela-1: DLso da crotoxina e suas subunidades, nativa ou irradiada e após 

reassociação das subunidades isoladas. 

Fração testada DLso (ug/g) 

Crotoxina nativa 0.06 

Crotoxina irradiadaO 0,11 

Crotoxina irradiada sem agregados 0,06 

Agregados >2.5 

Subunidade básica nativa (PLA2) (B) 0,6 

Subunidade básica irradiada (PLA2) (B*) >2,5 

Subunidade ácida nativa (A) >2,5 

A + B 0,08 

A* + B 0,11 

A + B* 0,22 

A* + B* 0,22 

IV.4 - Atividade fosfolipásica 

Os resultados dos testes, mostrados na Tabela-2, revelaram que a atividade 

fosfolipásica apresentada pela crotoxina irradiada representa a metade do valor da 

atividade da crotoxina não irradiada, enquanto que a CISA apresenta atividade idêntica 

à da toxina não irradiada. 

Quando foram testadas as atividades dos produtos das diferentes associações 

entre as subunidades, observou-se que tanto a associação entre as duas subunidades 

não irradiadas como aquela envolvendo a subunidade ácida irradiada, apresentaram 

os mesmos resultados do complexo crotoxina não irradiado. 
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A subunidade básica apresentou aita atividade enquanto que a subunidade ácida 

e os agregados não apresentaram qualquer atividade fosfolipásica. 

Tabela-2: Atividade fosfolipásica da crotoxina e suas subunidades, nativa ou após 

irradiação e reassociação de subunidades. 

Fração testada Atividade PLA2 (|imoles/min/mg) 

Crotoxina nativa 84 

Crotoxina irradiada(*) 39,5 

Crotoxina irradiada sem agregados 90 

Agregados 0 

Subunidade básica nativa(PLA2) (B) 330 

Subunidade básica irradiada(PLA2) (B*) 17 

Subunidade ácida nativa (A) 0 

A + B 49,5 

A* + B 49,5 

A+B* 20,25 

A* + B* 2.92 
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ÍV.5 - Atividade de creatinaquinase 

Conforme pode ser visto na figura (FIG.7), a subunidade básica não irradiada, 

assim como a CISA, apresentaram alta atividade de creatinaquinase seguidas, em 

ordem decrescente, pela crotoxina não irradiada, crotoxina e subunidade básica 

irradiadas. 

A atividade de creatinaquinase apresentada pelos agregados foi semelhante 

àuela apresentada pelo controle que não recebeu toxina. 

Tempo (horas) 

Figura 7;Níveis séricos de creatinaquinase em função do tempo após injeção das 

toxinas 
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IV.6 - Produção de anticorpos 

Agregado e CISA, induziram, separadamente, à formação de anticorpos em 

camundongos e ambos reconheceram a crotoxina não irradiada quando testados 

através de um ensaio imunoenzimático (FIG. 8). 

Semanas após imunização 

— — Crotoxina irradiada sem — 
agregados 

Figura 8:Produção de anticorpos contra crotoxina induzidas por agregados e 
crotoxina irradiada sem agregados. 

IV.7 - Neutralização in vivo 

Os animais usados durante o processo de imunização foram ainda desafiados 

com 15 ou 46 DL50 de crotoxina não irradiada por via intraperitoneal. 

Os animais imunizados com CISA suportaram 15 D L 5 0 da crotoxina não irradiada, 

entretanto, quando foram usadas 46 DL50 para o desafio, apenas dois, dos quatro 

animais testados, sobreviveram. 
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Para os animais imunizados com os agregados, um, entre quatro, morreu quando 

desafiado com 15 DL» de crotoxina não irradiada; entretanto, animais imunizados com 

tais agregados, não suportaram o desafio com 46 DL*, da toxina não irradiada. 

IV.8 - Neutralização in vitro 

Os camundongos que receberam as misturas compostas de diferentes 

concentrações da toxina e soro anti-agregado puderam suportar até 9 DL50 da toxina 

nativa (Tabela-3) 

Tabela-3: Poder neutralizante dos anticorpos anti-agregados frente à toxina não 

irradiada 

No. de animais Crotoxina nativa 

(ng/g) 

Mortalidade 

4 0 , 9 0 ( 1 5 D L 5 0 ) 4 

4 0 , 5 4 ( 9 D L 5 0 ) 1 

4 0,30 (5 DL50) 0 

4 0,18(3 D L 5 0 ) 0 

4 0,10 (1,5 DUo) 0 

4 0,06 (1 DL») 0 
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IV.9 - Ensaios com anticoqjos monoclonais 

O complexo crotoxina ou apenas sua subunidade básica, irradiados ou não, assim 

como CISA e agregados, foram testados contra diferentes anticorpos monoclonais 

(tipos 1, 2, 5 e 11) anti-subunidade básica e ps resultados estão apresentados na 

figura seguinte (FIG.10) 
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Figura 10 - Ensaio imunoenzimático utilizando, como ligante de fase sólida, 
anticorpos monoclonais contra epitopos conformacionais da molécula 
de fosfolipase, desafiados com concentrações variáveis de toxinas 
descritas a seguir, sendo utilizado como anticorpos primário revelador, 
anti-veneno crotálico produzido em coelho e revelado com anti IgG de 
coelho produzido em cabra conjugado a peroxidase. (—) Crotoxina 
nativa; (—) Crotoxina irradiada; (—) Subunidade básica nativa; (--) 
Subunidade básica irradiada; (—) Crotoxina irradiada sem agregados; 
(—) Agregados. 
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a) Anticorpo monoclonal tipo 1: foi capaz de reconhecer todas as amostras, 

entretanto, apresentou maior afinidade pelos agregados. 

b) Anticorpo monoclonal tipo 2: com exceção da CISA, que foi reconhecida com 

menor intensidade, todas as amostras foram reconhecidas igualmente por este 

anticorpo. 

c) Anticorpo monoclonal tipo 5: este anticorpo reconheceu igualmente a 

subunidade básica não irradiada e crotoxina irradiada, reconheceu ainda a subunidade 

básica irradiada, crotoxina nativa, agregado e CISA, porém com menor afinidade, 

respeitando a ordem em que foram citadas. 

d) Anticorpo monoclonal tipo 11: este anticorpo apresentou o mesmo grau de 

reação que o tipo 5. 

Cabe ressaltar que os anticorpos monoclonais dos tipos 11 e 5 apresentaram 

valores de absorvância menores na reação, quando comparados com os do tipo 1 e 2 
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IV.10 - Mapa de Peptídeos 

Os resultados oriundos da análise do mapa de peptídeos realizados para as 

subunidades, irradiadas ou não estão apresentados nas figuras (FIGs. 11 e 12). 

Comparando-se os gráficos, observa-se que não há diferença significativa entre os 

perfis obtidos. 

Figura 11: mapa de peptídeos da fosfolipase não irradiada após alquilação e digestão 
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Figura 12: mapa de peptídeos da fosfolipase irradiada submetida aos processos de 
alquilação e digestão 
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IV.11- Análise de aminoâcidos 

A análise de aminoâcidos dos principais picos apresentados no mapa de 

peptídeos não mostrou diferença entre os resultados apresentados para as 

subunidades irradiadas e não irradiadas. A comparação foi feita baseada nos dados 

de AIRD et al. (1985, 1986). 
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V- DISCUSSÃO 

SCHAEFFER et al. em 1988 mostraram que o veneno de C. d. terrifícusè um mau 

imunógeno, resultando em uma baixa resposta dos cavalos, dados que foram 

confirmados por ANDERSON et al. em 1993. Assim, a irradiação da crotoxina com 

2.000 Gy teve como objetivo destoxicá-la e mantê-la imunologicamente ativa conforme 

descrito por NASCIMENTO, 1991 e aprofundar os estudos no que diz respeito aos 

produtos formados após a irradiação da toxina. 

A irradiação da crotoxina, resultou um uma agregação e geração de produtos, de 

menor peso molecular, resultantes de quebras. As técnicas cromatográficas e 

eletroforéticas ilustram bem a presença destes produtos, corroborando os dados de 

BARIDE et al., 1980; HAJOST & DELINCÉE, 1983 e NASCIMENTO, 1991. 

Foram isoladas, por cromatografia de troca iônica, as subunidades tanto oriundas 

da crotoxina nativa quanto da irradiada. Esse experimento objetivou verificar se as 

mudanças nas propriedades da crotoxina irradiada eram devidas a uma das 

subunidades em particular. 

Considerando-se que os resultado da metodologia utilizada para se isolar as 

subunidades, não foi suficiente para quebrar uma ligação covalente, já pudemos 

descartar a suspeita de que talvez o processo de irradiação estivesse promovendo uma 

- ligação desse tipo entre as subunidades, justificando assim a sua baixa toxicidade. Isto 

porque segundo BON et al.(1979), a dissociação entre as subunidades é condição 

necessária para o desenvolvimento da toxicidade. 
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A atividade tóxica foi analisada para confirmar a destoxicaçáo da crotoxina e 

testar as subunidades irradiadas ou não e os demais produtos oriundos da irradiação 

da toxina. 

A crotoxina, após ser submetida aos efeitos da radiação, teve sua toxicidade 

diminuída de 50% enquanto que os agregados não mostraram qualquer toxicidade até 

os valores testados. Lembrando que a crotoxina irradiada sem agregados (CISA) 

apresentou valores de DL» semelhantes aos obtidos para crotoxina não irradiada e 

que a quantidade de agregados formada durante a irradiação é aproximadamente 50% 

do total de proteínas, os agregados formados parecem ser os principais responsáveis 

pela redução da toxicidade da crotoxina, colocando de lado a hipótese de uma simples 

mudança na molécula da crotoxina. e indicando isto sim, que um novo complexo se 

forma. 

A PLA2, que apresenta baixa toxicidade (RUBSAMEN et al., 1971), após ser 

submetida aos efeitos da radiação, se mostrou atóxica e assim, a crotapotina, 

sabidamente desprovida de toxicidade, não teve sua atividade tóxica testada depois de 

irradiada. 

Os resultados obtidos através dos ensaios para medir a atividade fosfolipásica 

foram semelhantes aos apresentados para a atividade tóxica. A remoção dos 

agregados, desprovidos de atividade enzimática, da crotoxina irradiada, aumentou a 

atividade fosfolipásica da fração CISA. A irradiação da subunidade básica 

isoladamente reduz cerca de 90% da sua atividade enzimática. A crotapotina após a 

irradiação não inibiu a atividade enzimática da PLA2. nem tampouco aumentou sua 

atividade tóxica, que são propriedades típicas da crotapotina não irradiada (HENDON 

& FRAENKEL-CONRAT e BIEBER et al., 1990) 
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Os experimentos envolvendo a reassociação entre as subunidades, irradiadas ou 

não, sugerem que modificações que ocorrem na PLA2 durante a irradiação sejam as 

responsáveis pela diminuição das atividades tóxica e enzimática, corroborando os 

dados de HENDON & FRAENKEL-CONRAT, 1971, que mostram o vínculo entre estas 

atividades e a PLA2. 

Com o objetivo de detectar possíveis mudanças na composição dos resíduos de 

aminoácidos das subunidades após a irradiação, foi feito o mapa de peptídeos destas 

subunidades, seguida de uma análise de aminoácidos dos principais picos. Os mapas 

obtidos e a análise de aminoácidos, tanto para as subunidades nativas quanto 

irradiadas apresentaram o mesmo perfil descrito por AIRD et al.,1985, 1990. Não 

houve, nesta análise, quaisquer diferenças entre as subunidades nativas e irradiadas 

que pudessem ser atribuída aos efeitos da radiação. Assim as frações purificadas à 

partir da crotoxina irradiada não parecem sofrer mudanças na estrutura primária dos 

aminoácidos 

Considerando-se a alta miotoxicidade do veneno crotálico (AZEVEDO-MARQUES 

et al., 1985) e a prevalência da crotoxina neste veneno, foram feitos ensaios para 

detecção da liberação de creatinaquinase no soro de camundongos que receberam as 

toxinas descritas em Métodos. O experimento foi acompanhado por 24 h., a diferentes 

intervalos de tempo pois segundo JORGE & RIBEIRO, 1990, a atividade sérica de Ck 

pode aumentar até cerca de 500 vezes o valor referência dentro das primeiras 24 h. 

Os soros dos animais que foram inoculados com agregados apresentaram níveis 

de CK semelhantes aos daqueles que receberam apenas salina (grupo controle). Os 

soros dos animais que receberam crotoxina irradiada sem agregados (CISA) 

apresentaram, durante todo o acompanhamento, níveis de Ck sempre mais elevados 
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quando comparados aos apresentados pelas demais amostras inoculadas. Crotoxina e 

PLA2 não irradiadas também induziram à liberação de altos níveis de CK, porém nunca 

maiores que os obtidos por injeção de CISA. 

Certas enzimas que ocorrem em alta concentração no sarcoplasma do músculo 

podem ir para o sangue e servem de indicador de dano muscular. CK é a mais 

específica e sensível delas. Embora KOUYOUMDJIAN et al., tenham relatado em 1986, 

que a crotoxina causa miotoxicidade através da atividade fosfolipásica, que é 

potencializada pela crotapotina, os dados ora apresentados não mostram diferença 

entre os valores de CK liberados pela crotoxina e PLA2. 

Através dos testes de ELISA pode ser visto que tanto os agregados quanto a 

CISA foram capazes de induzir formação de anticorpos, revelando um composto 

(agregado) atóxico, desprovido de atividade enzimática e miotóxica mas que no entanto 

era imunogênico. Foi mostrada ainda a habilidade do soro anti-agregado em neutralizar 

in vivo e in vitro a atividade tóxica. 

Embora a CISA também tenha induzido formação de anticorpos até mais 

neutralizantes que aqueles induzidos pelos agregados, cabe lembrar aqui a sua alta 

toxicidade e injúria que provoca nos animais. 

A utilização tanto dos monoclonais quanto das toxinas para a sensibilização das 

placas elimina possíveis dúvidas que pudessem surgir quanto à adsorção de algumas 

amostras, e que pudessem levar a falsos resultados caso apresentassem problemas de 

adsorção à placa (MIDDLEBROOK, 1991). Entretanto, os resultados obtidos em ambos 

os experimentos foram semelhantes 

O reconhecimento dos agregados pelos anticorpos monoclonais nos mostra uma 

vez mais que apesar das diferenças nas propriedades que eles apresentam com 
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relação à crotoxina, estes agregados mantêm, íntegros, epitopos antigênicos 

importantes. 
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VI CONCLUSÕES 

Corno conclusões gerais, o presente trabalho mostrou que a crotoxina é 

destoxicada pela radiação através da formação de agregados de peso molecular 

elevado e variado, atóxicos, desprovidos de atividades enzimática e miotóxica. mas 

que mantêm suas propriedades antigênicas e imunogênicas, tornando-o um imunógeno 

ideal. 

Como conclusões específicas, temos: 

1- A irradiação da crotoxina pelos raios y de ^Co (2000Gy) resulta em agregação 

da molécula, além de gerar produtos de peso molecular baixo. 

2- Os agregados são passíveis de purificação em colunas de exclusão molecular 

dos demais produtos gerados pela irradiação. 

3- Estes agregados são pelo menos 40 x menos tóxicos para camundongos que a 

crotoxina nativa. 

4- Os agregados não apresentam atividade fosfolipásica nem tampouco 

promovem liberação de creatinaquinase de tecido muscular de camundongos 

inoculados experimentalmente. 

5- Os quatro anticorpos monoclonais utilizados apresentaram capacidade de 

reconhecimento de epitopos conformacionais na subunidade básica de crotoxina, tendo 

também reconhecido os agregados gerados pela radiação, comprovando a 

manutenção de epitopos conformacionais no processo. 

6- A análise do mapa de peptídeos, seguido da análise de aminoâcidos não 

mostrou diferenças significativas na estrutura primária, após a irradiação. 
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