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RESUMO 

 

Considerado um problema de saúde pública no Brasil, os acidentes ofídicos por 

Bothrops representam 80-90% dos envenenamentos. Dada sua composição química, o 

veneno de Bothrops jararacussu é principalmente miotóxico. Após lesão, o tecido 

muscular estriado esquelético é capaz de se regenerar a partir de células satélites em 

mioblastos, que expressam a proteína myoD e formam miotubos, os quais  expressam 

a proteína miogenina, originando uma nova fibra muscular. Atualmente a soroterapia 

utilizada é capaz de neutralizar os efeitos sistêmicos, mas é pouco eficaz em reverter 

os danos locais. Na busca por terapias adjuvantes para tais alterações, o Glicirrizinato 

Dipotássio (DPG - C42H60K2O16) tem sido estudado. O presente trabalho avaliou, in vivo, 

a ação pró-regenerativa do DPG sobre a histoarquitetura do músculo gastrocnêmio. 

Camundongos Swiss foram divididos em 4 grupos: N (sem tratamento), V (injeção 

intramuscular de 100μL de veneno de B. jararacussu – 100 μg/mL), DPG (injeção i.m. 

de 100 μL de DPG a 2% - 100 μL, 1,4 mg/g do peso do animal), VDPG (injeção i.m. do 

veneno e DPG a 2% uma hora após a inoculação do veneno). Os animais foram 

eutanasiados nos tempos de sobrevida de 3 e 24h, 3, 7 e 21 dias após a injeção, e os 

músculos dissecados utilizados para as metodologias de microscopia eletrônica de 

transmissão e imunohistoquímica. Não houve mionecrose nos grupos N e DPG. 

Entretanto, houve intenso dano muscular nos grupos V e VDPG, após 3 e 24 horas, com 

fibras hipercontraídas, miofilamentos e sarcômeros desorganizados, edema celular, 

mitocondrial e de retículo sarcoplasmático, além de lise do sarcolema e presença de 

infiltrado inflamatório. Durante a regeneração, células satélites, mioblastos e miotubos 

foram observados nos grupos V, VDPG e DPG, com marcação positiva para myoD e 

miogenina. A ação do DPG na regeneração tecidual se deu de forma positiva levando a 

expressão precoce de myoD, após 3 horas no grupo DPG e após 3 e 24 horas no grupo 

VDPG, e de miogenina, após 3 dias nos animais do grupo DPG e após 3 e 21 dias nos 

animais do grupo VDPG. A presença de fibras diferenciadas também no grupo DPG, 

bem como a marcação para myoD e miogenina, sugerem a ação do mesmo na 

hiperplasia muscular, um evento importante na recomposição do tecido. Desta forma os 

achados até o presente momento inferem que o DPG possui ação moduladora positiva 

na regeneração, independentemente de um processo inflamatório ou mionecrótico estar 

em curso, e pode ser utilizado como um adjuvante à soroterapia em uso. 

Palavras-chave: veneno, Bothrops jararacussu, miotoxicidade, regeneração, myoD, 

miogenina. 
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ABSTRACT 

 

Considered a public health problem in Brazil, Bothrops snake bites represent 80-90% of 

ophidian cases. Considering its chemical composition, the venom of Bothrops 

jararacussu is mainly myotoxic. After the snake bite, skeletal muscle tissue is able to 

regenerate from satellite cells in myoblasts, which rapidly express myoD and form 

myotubes, which express myogenin, giving rise to a new muscle fiber. The serum therapy 

currently used is able to neutralize the systemic effects, but it is not effective in reversing 

the local damage. Searching for adjuvant therapies that minimize tissue myonecrosis, 

Glycyrrhizinate Dipotassium (DPG - C42H60K2O16), a derivative of Glycyrrhizic Acid with 

anti-inflammatory effect, has been studied. In the present research, the pro-regenerative 

properties of DPG on the histoarchitecture of the gastrocnemius muscle was performed 

in vivo. For this purpose, Swiss mice were divided into 4 groups: group V (with 

intramuscular injection of 100 μL of B. jararacussu venom - 100 μg/mL), DPG group (i.m. 

injection of 100 μL of 2% DPG - 100 μL, 1,4 mg/g animal weight), VDPG group (i.m. 

injection of venom and 2% DPG, one hour after venom inoculation). The animals were 

euthanized after 3 and 24h, 3, 7 and 21 days of injection, and the dissected muscles 

used for transmission electron microscopy and immunohistochemistry methodologies. 

No myonecrosis for N and DPG groups. However, there was an intense muscular 

damage in the animals submitted to the venom after 3 and 24 hours, being characterized 

by hypercontracted fibers, with myofilaments and disorganized sarcomeres, cellular, 

mitochondrial and sarcoplasmic reticulum edema, besides sarcolemma lysis and 

presence of inflammatory infiltrate. During the regenerative phase, satellite cells, 

myoblasts and myotubes were observed in V, VDPG and DPG groups, with positive 

labeling for myoD and myogenin. The action of DPG on the muscle regeneration was 

positive, leading to early expression of myoD, after 3 hours in the DPG group and after 

3 and 24 hours in the VDPG group, and of myogenin, after 3 days in the animals of the 

DPG group and after 3 and 21 days in the animals of the VDPG group. The presence of 

differentiated fibers also in the DPG group, as well as the labeling for myoD and 

myogenin, suggest the action of DPG in the muscular hyperplasia, an important event 

for skeletal muscle regeneration. All this findings show that DPG has a positive 

modulating action on regeneration, regardless of whether an inflammatory or 

myonecrotic process is underway, and can be used as an adjuvant to the current serum 

therapy. 

 

Key words: venom, Bothrops jararacussu, myotoxicity, regeneration, myoD, myogenin. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Ofidismo 

 

O Brasil é um dos países da América do Sul com maior número de casos de acidentes 

ofídicos (20.000 casos por ano), sendo tratado como um problema de saúde pública 

(CHIPPAUX, 1998; WARREL, 2004). Segundo Kasturirante et al. (2008) há cerca de 1,2 a 5,5 

milhões de acidentes ofídicos sendo que 421.000 casos de envenenamento e 20.000 mortes 

ocorrem por ano em todo o mundo. 

A ocorrência dos acidentes ofídicos aumenta em dias quentes quando as serpentes estão 

em busca de alimento, a procura de parceiros para reprodução ou controlando sua temperatura 

corporal (BRASIL, 2009). Tais acidentes acometem principalmente adultos jovens (faixa etária 

de 15 a 49 anos), do sexo masculino e, mais comumente, trabalhadores das zonas rurais, 

atingindo, na maior parte dos casos, os membros inferiores destes indivíduos (BOCHNER; 

STRUCHINER, 2003; BRASIL, 2009). 

No Brasil, há mais de 380 espécies de serpentes catalogadas e reunidas em 9 famílias 

(BÉRNILS; COSTA, 2012). 

Os acidentes ofídicos considerados de interesse em saúde pública no Brasil são 

classificados em 4 grupos: botrópico (gêneros Bothrops e Bothrocophias - jararacas; 

responsáveis por 86,23% dos casos); crotálico (gênero Crotalus - cascavéis; responsáveis por 

9,17% dos casos); laquético (gênero Lachesis - surucucu-pico-de-jaca; responsáveis por 3,72% 

dos casos); elapídico (gênero Micrurus - corais verdadeiras; responsáveis por 0,86% dos casos) 

(RIBEIRO et al., 2008) (Quadro 1). 
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QUADRO 1: Distribuição dos acidentes ofídicos de acordo com o gênero da serpente e a faixa etária da 
vítima (números totais de casos de 2009 a 2013). Observar a maior incidência de casos com serpentes 
do gênero Bothrops. (Fonte: SINAN//MS) 

 

 

Embora ocorram muitos acidentes com serpentes não peçonhentas estes não são 

considerados graves e, por esse motivo, não são classificados como de importância médica 

(BRASIL, 2009). 

 

1.2. Bothrops 

 

O gênero Bothrops, pertencente à família Viperidae, é responsável por mais de 86% dos 

acidentes ofídicos notificados anualmente (BRASIL, 2009). No Brasil existem 29 espécies de 

serpentes deste gênero (BÉRNILS; COSTA, 2012), as quais são facilmente reconhecidas pelo 

formato da cabeça (em lança) e pelo padrão das escamas (CAMPBELL; LAMAR, 2004). 

Dentre as espécies brasileiras destacam-se: B. jararaca (jararaca), B. jararacussu 

(jararacussu), B. alternatus (urutu-cruzeiro), B. neuwiedi (jararaca-pintada) e B. moojeni 

(caissaca) (MELGAREJO, 2003). 

A peçonha das serpentes deste gênero pode desencadear efeitos sistêmicos e locais 

caracterizados por reação inflamatória, edema, dor, eritema, cianose, podendo evoluir para 

mionecrose, dada a ação proteolítica, coagulante e hemorrágica de seus componentes 

(BRASIL, 2001).  
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1.3. Bothrops jararacussu 
 

A espécie B. jararacussu (Figura 1), popularmente conhecida como jararacuçu, é 

amplamente distribuída no Brasil, sendo encontradas em ambientes úmidos, como matas, 

margens de rios e lagos, zonas rurais e periferia das grandes cidades (BRASIL, 2009). 

 

 

FIGURA 1: Foto de um espécime adulto de Bothrops jararacussu. (Fonte: Thalita Rocha; acervo pessoal) 

 

Os acidentes com esta serpente são preocupantes por apresentarem grande mortalidade 

quando comparada as outras serpentes do gênero (SANCHEZ et al.,1992). 

Pesquisas mostram que seu veneno é rico em proteínas proteolíticas, (GUTIÉRREZ; 

LOMONTE, 2003; VORONOV et al., 1999), entre elas miotoxinas (fosfolipases – PLA2). As 

alterações patológicas no local da picada progridem de modo rápido e, frequentemente, 

resultam em sequelas permanentes (MOURA-DA-SILVA et al., 1991; PELLEGRINI FILHO; 

BRAZIL, 1976). 

O tratamento mais utilizado contra o envenenamento botrópico é a terapia com soro 

antibotrópico (antiveneno), sendo que a dose administrada é determinada de acordo com a 

sintomatologia do envenenamento, a qual é classificada pelo Ministério da Saúde (MS) em leve, 

moderada ou grave. Entretanto, o antiveneno não é capaz de reverter o quadro de necrose 

local (ZYCHAR, 2007).  
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1.4. Mionecrose 

 

A fisiopatologia apresentada no acidente botrópico está associada a determinadas 

famílias proteicas e as suas atividades bioquímicas/farmacológicas, conforme resumido no 

esquema a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Esquema representativo dos possíveis efeitos locais induzidos pelos venenos botrópicos. 
(Fonte: Adaptado de Gutiérrez e Lomonte, 2003). 

 

A mionecrose causada pelo envenenamento é complexa, porém, existem dois 

mecanismos principais: via enzimas fosfolipásicas (PLA2), que causam lesões ao sarcolema 

das fibras musculares, por degracação dos fosfolipídeos de membrana plasmática, alterando 

sua permeabilidade para íons e outras moléculas (GUTIÉRREZ E OWNBY, 2003; GUTIÉRREZ; 

LOMONTE, 2003) e via hemorraginas, toxinas hemorrágicas que desencadeiam isquemia 

(GUTIÉRREZ et al., 2008). 

As miotoxinas presentes no veneno destas serpentes atuam sobre o musculo estriado 

esquelético causando degeneração e morte celular (CARREIRO; COGO; PRIANTI Jr., 2009). 

Tal miotoxicidade pode ser sistêmica e/ou local. No caso da miotoxicidade sistêmica o 

dano muscular é difundido; há aumento na atividade creatina quinase (CK) plasmática e 

mioglubina, alterações renais e hipercalemia. Já a miotoxicidade local tem como consequência, 

além da lesão muscular, hemorragia, edema (GUTIÉRREZ; OWNBY, 2003), disfunção 
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microvascular progressiva e inflamação (GUTIÉRREZ; OWNBY, 2003; GUTIÉRREZ et al., 

2008; LOMONTE;  ANGULO;  CALDERON,  2003; PONCE-SOTO et al., 2007; TEIXEIRA et al., 

2003).  

As lesões musculares caracterizam-se por interrupção da continuidade do sarcolema, 

autodigestão e necrose celular, lesões do tipo delta, desorganização e hipercontração 

miofibrilar, perda de registro dos sarcômeros, ruptura de mitocôndria e reticulo sarcoplasmático 

(MATHEUS et al., 2008; ROCHA, 2008), com perda da homeostase, influxo de componentes 

extracelulares, como o cálcio (Ca2+); estímulo para a proteólise íon dependente (CHARGÉ; 

RUDNICKI, 2004). 

O Ca2+ é responsável pelo final do processo de degeneração celular, quando seu influxo 

desregula o gradiente eletroquímico que existe da membrana plasmática (1 mM no fluido 

extracelular e 0,1 mM no citosol), provocando ativação de enzimas Ca2+-dependentes, como 

proteases citosólicas, e o colapso da respiração mitocondrial. A ativação das proteases 

citosólicas ocasiona a degradação de diversas proteínas musculares estruturais, levando à 

perda das linhas Z e das bandas A e I, e a desestabilização do aparelho contráctil e contração 

das miofibrilas (HARRIS, 2003). 

 

 1.4.1. Mionecrose induzida por veneno de B. jararacussu 

 

O veneno de B. jararacussu é predominantemente composto por proteínas (70 a 90%). A 

porção não proteica é representada por carboidratos, lipídeos, aminas biogênicas e 

componentes inorgânicos, como metais divalentes. Dentre as enzimas com atividade tóxica 

estão as fosfolipases A2, L-aminoácido-oxidases, hialuronidases, metaloproteinases, 

cininogenases, enzimas trombina-símile, além de várias esterases, endopeptidases e fosfatases 

(CALVETE et al., 2009). 

Dentre as principais lesões induzidas pelos componentes do veneno de B. jararacussu 

destacam-se as lesões do tipo delta, a hipercontração dos miofilamentos e a formação de 

múltiplas vesículas no sarcoplasma (GUTIERREZ et al., 2008), além de células hipercoradas, 

células fantasmas e intenso infiltrado inflamatório (ZIEGLER, 2013) (Figura 3). 
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FIGURA 3: Fotomicrografia do músculo gastrocnêmio submetidos a coloração de hematoxilina e eosina 
(H.E) após 3 (A) e 24 horas (B) de envenenamento experimental por B. jararacussu. Observe o intenso 
infiltrado inflamatório (seta), além de fibras edemaciadas (e) e hipercontraídas (h). 

 

  

A 

B 
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1.5. Biogênese do Tecido Muscular Estriado Esquelético 

 

A formação embrionária de fibras musculares inicia-se a partir das células mesenquimais 

que formam os somitos. A célula mesenquimal perde seus prolongamentos tornando-se 

arredondada (pré-mioblasto), aumenta sua atividade mitótica e passa a expressar proteínas 

musculares, entre elas a desmina (DAL PAI SILVA; CARVALHO, 2007). Nesta fase são 

denominadas mioblastos e caracterizam-se por apresentarem apenas um núcleo central e 

citoplasma sem estriações transversais. Posteriormente, ocorre a união de mioblastos. Nesta 

etapa há perda dos limites celulares e formação de uma célula longa com vários núcleos, 

denominada miotubo. O miotubo segue seu desenvolvimento com a intensa síntese de 

proteínas específicas; as miofibrilas. Há a organização deste miofilamentos em sarcômeros e os 

núcleos migram para a periferia, próximos ao sarcolema, estabelecendo a fibra muscular 

estiada esquelética (GITIRANA, 2007) (Figura 4). 

 

 

 
 
FIGURA 4: Esquema da biogênese do tecido muscular estriado esquelético. As células precursoras 
originam diferentes populações de mioblastos (a, b, c), que se alinham e se fundem formando os 
miotubos. Estes, por sua vez, expressam miofibrilas e se diferenciam em fibras musculares. (Fonte: 
Adaptado de DAL PAI-SILVA, M.; CARVALHO, R.F, 2007). 
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1.6. Regeneração da Musculatura Estriada Esquelética 

 

O músculo estriado esquelético é capaz de se regenerar mesmo havendo mionecrose, 

restaurando sua estrutura dentro de um curto período de tempo (HAWKE; GARRY, 2001), 

demonstrando, portanto, sua plasticidade (BALDWIN; HADDAD, 2002). 

A fibra muscular se regenera a partir da ativação e diferenciação das células satélites em 

mioblastos (MOZZETTA et al., 2011). As células satélites são células progenitoras 

mononucleares quiescentes encontradas no músculo maduro entre a lâmina basal e o 

sarcolema (HUARD et al., 2002). 

A regeneração bem-sucedida depende da extensão e da natureza da lesão e envolve os 

seguintes processos: interações intercelulares com a matriz extracelular (MEC), 

revascularização, infiltrado inflamatório, remoção dos componentes celulares lesionados 

através da fagocitose, proliferação e fusão das células satélites para a formação de miotubos, 

síntese de miofibrilas e formação de novas fibras musculares, reinervação e recuperação da 

função muscular (FERRARI, 2005). Os sinais de fibras regeneradas são marcados pela 

presença de fibras fragmentadas e núcleos centralizados (ENGEL; ARMOSTRONG, 1994). 

Estes processos são agrupados em três fases: inflamatória, de reparo e de remodelagem. 

A fase inflamatória (de 0 a 7 dias) caracteriza-se pela ruptura e posterior necrose das fibras 

musculares, com formação de hematoma, edema e exudato de fibrina (CHARGE; RUDNICKI, 

2004). Os neutrófilos invadem o local acometido pela lesão e promovem a inflamação através 

da liberação de citocinas que podem atrair e ativar outras células inflamatórias (LIMA et al., 

2007). 

Já na fase de reparo (de 7 à 21 dias) há fagocitose do tecido necrosado, coagulação de 

fibrina, síntese de fibronectina, colágeno e outros componentes da MEC; crescimento sinovial e 

capilar, com proliferação de uma segunda subpopulação de macrófagos e das células 

miogênicas (MESCHER; NEFF, 2005). 

Na fase de remodelamento (após 21 dias) há maturação das fibras musculares com 

diminuição gradual do volume de capilares, início da organização das fibras de colágeno tipo I e 
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restauração da capacidade funcional do músculo reparado (KANNUS, 2003; ROCHA et al., 

2008). 

Alguns genes específicos do músculo estriado esquelético atuam durante este processo 

de regeneração e são denominados como fatores regulatórios miogênicos (MRF – fator de 

regulação miogenica) pertencentes à superfamília de fatores de transcrição basic helix-loop-

helix (bHLH) (CHARGE; RUDNICK, 2004). 

Os MRFs são capazes de regular o processo de formação dos músculos estriados 

esqueléticos, ativando, proliferando e diferenciando diferentes linhagens de células miogênicas 

(CHARGE; RUDINIKI, 2004). Durante o processo de regeneração muscular tais fatores são 

responsáveis pelo aumento da população das células miogênicas ou células satélites, 

diferenciação e fusão de mioblastos e formação de fibras musculares estriadas esqueléticas 

regeneradas (CHARGÉ RUDINICKI, 2004; TAVARES et al., 2004). 

Entre os MRFs estão os genes MYOD, MYF-5, MYOG e MRF-4. Estes genes são 

expressos por células derivadas dos somitos, ou por células satélites, e migram para diversos 

sítios de miogênese embrionária, ou de regeneração, levando à formação de fibras musculares 

(CHARGE; RUDINIKI, 2004). A ausência destes genes impossibilita a formação de mioblastos 

e, consequentemente, da musculatura esquelética (BERKES; TAPSCOTT, 2005). 

O MYOD e o MYF-5 são os fatores primários e agem na miogênese, sendo a expressão 

proteica de myoD induzida em 12 horas; o MYOG e o MRF-4 têm expressão tardia e ocorre 

durante a diferenciação e a fusão dos mioblastos e maturação de miotubos (CLEUTJENS et al., 

1995; SABOURIN et al., 1999). O controle da expressão de MYOG é regulado pela expressão 

do MRF-4 (HASTY et al., 1993; NABESHIMA et al., 1993). 

Tanto a especificação, quanto a expansão de células satélites quiescentes, que se 

localizam próximas às fibras musculares inalteradas, ou organizadas em spindle fibers, está 

ligada à expressão do fator transcricional PAX7 (CHARGÉ e RUDINIKI, 2004) e marcadores 

proteicos como Pax-7, CD34 e M-caderina (ZAMMIT et al., 2006). Porém, ao recuperar sua 

atividade mitótica e reingressar no ciclo celular, as fibras musculares iniciam a expressão de 

MYOD e MYF-5.  

Os mioblastos gerados se diferenciarão e se fundirão para formar miotubos e estes novas 

fibras multinucleadas (FUCHTBAUER; WESTPHAL, 1992; GROUNDS et al., 1992; 1993; 
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YABLONKA-REUVENI; YABLONKA-REUVENI et al., 1999; ZAMMIT et al., 2004). Nesta fase 

há expressão de MYOG e miogenina com um concomitante declínio na expressão de PAX7 e 

MYF-5 (YABLONKA-REUVENI; RIVERA, 1994; YABLONKA-REUVENI et al., 1999; 

YABLONKA-REUVENI; PATERSON, 2001; HALEVY et al., 2004; SHEFER et al., 2006; 

ZAMMIT et al., 2006) (Figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5: Células satélites (célula satélite mesodermal) diferenciam-se em mioblastos, nos quais há 
expressão de MYOD e MYF-5. A expressão de MYOG e MRF-4 induz a diferenciação de miócitos que, 
posteriormente, se fundem e originam miotubos. (Fonte: Adaptado de CHARGÉ; RUDNICKI, 2004). 

 

As proteínas myoD e a miogenina estão localizadas no núcleo da célula e são conhecidas 

como marcadores do crescimento muscular e hipertrofia, pois modulam a divisão das células 

satélites e sua incorporação como novo núcleo dentro da fibra adulta (HYATT et al., 2003). 

 

TABELA 1: Principais genes e proteínas envolvidos na regeneração muscular. 

 

MRFs primários proteína local de 

expressão 

MYOD 

 

myoD Somitos, células 

satélites, 

mioblastos 

MRFs tardios proteína local de 

expressão 

MYOG 

 

miogenina Mioblastos em 

fusão, miotubos 

 

 

H  Células satélites 
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1.7. Glicirrizinato Dipotássio (DPG) 

 

A Glycyrhiza glabra é uma leguminosa muito utilizada na medicina tradicional chinesa, 

sendo conhecida popularmente como alcaçuz (Figura 6A). Esta planta tem sido estudada 

devido ao seu valor nutritivo e às propriedades farmacológicas e fisiológicas de seus produtos 

(ácido glicirrízico, por exemplo), como desintoxicação, diminuição da glicemia, ação anti-

tumoral, hipocolesterolêmica, anti-histamínica, anti-leucêmica, antibiótica e anti-inflamatória 

(SHIBATA, 2000; SALEEM et al., 2011). 

O Glicirrizinato Dipotássio (DPG - C42H60K2016) (Figura 6B) é um subproduto do ácido 

glicirrízico extraído em água. Este composto é semelhante aos corticóides quanto às suas 

propriedades anti-inflamatórias e antialérgicas, porém sem apresentar os mesmos efeitos 

colaterais tais como, eritema, hipersudorese ou reações alérgicas na pele (SHIN et al., 2012; 

CEC EDITORE, 2013).  

 

 
FIGURA 6: A) Espécime adulta de Glycyrhiza glabra. (Fonte: http://shalomnature.com/pt/chas/628-
alcacuz-glycyrrhiza-glabra-100gr.html). B) Fórmula molecular do Glicirrizinato Dipotássio. (Fonte: 
http://www.guide chem.com/reference/dic-26513.html). Acessados em 06 nov. 2016. 

 

A eficácia anti-inflamatória do DPG ao nível celular tem sido atribuída à sua ação inibitória 

sobre a enzima hialuronidase, envolvida no dano à matriz extracelular e responsável pela 

liberação de histamina a partir de grânulos de mastócitos e sobre a liberação de mediadores 

inflamatórios (prostaglandinas e leucotrienos), apresentando também um efeito antialérgico 

(CEC EDITORE, 2013).  

A B 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A elevada morbidade e mortalidade, decorrentes do envenenamento causado por 

serpentes, fazem dos acidentes ofídicos um problema de saúde pública que possui relevância 

médica, social e econômica, atingindo milhares de pessoas anualmente em todo mundo, 

produzindo perdas teciduais permanentes, sequelas e amputações. 

Diversos estudos buscam investigar, não só os efeitos teciduais locais decorrentes dos 

acidentes ofídicos, mas também os fenômenos bioquímicos, fisiológicos, morfológicos e 

farmacológicos envolvidos para o desenvolvimento de terapias alternativas e/ou adicionais ao 

tratamento convencional com anti-veneno.  

Considerando o elevado número de casos de acidentes ofídicos no Brasil, a ineficácia dos 

soros antiofídicos na neutralização dos danos teciduais locais induzidos pelo veneno de B. 

jararacussu, e as propriedades farmacológicas do DPG, o presente trabalho buscou avaliar a 

ação do DPG sobre a musculatura estriada esquelética de camundongos submetidos ao 

envenenamento botrópico experimental na tentativa de observar os possíveis benefícios de seu 

uso frente às lesões musculares e como terapia adjuvante ao soro antiofídico já 

convencionalmente utilizado no tratamento deste envenenamento. 
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3. OBJETIVO 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Avaliar a ação do Glicirrizinato Dipotássio sobre a musculatura estriada esquelética, 

especificamente o músculo gastrocnêmio de camundongo submetidos a envenenamento 

botrópico experimental por veneno de B. jararacussu. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

1. Avaliar, por microscopia eletrônica de transmissão, a degeneração muscular 

durante a mionecrose e as alterações celulares durante a regeneração muscular, nas fases de 

inflamação (3 e 24 horas) e remodelamento tecidual (3, 7 e 21dias); 

 

2. Analisar a dinâmica do processo de regeneração muscular correlacionando com 

a marcação, por imunohistoquimica, de myoD e miogenina, para compreender o processo de 

regeneração celular. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Animais 

Camundongos machos (n = 40), da linhagem Swiss (Mus musculus), com oito semanas 

de idade (25-30 g) foram adquiridos do Centro Multidisciplinar de Pesquisa Biológica da 

Universidade Estadual de Campinas (CEMIB/UNICAMP). Durante todo o estudo os animais 

foram mantidos em gaiolas (n = 4) no biotério da Universidade São Francisco (USF/Bragança 

Paulista) em fotoperíodo de 12 h claro/escuro, temperatura de 22 ± 3ºC, com acesso à comida 

e água à vontade. 

Todos os procedimentos experimentais com os animais obedeceram às normas da 

Sociedade Brasileira de Ciências em Animais de Laboratório (SBCAL) e foram realizados após 

aprovação pelo Comitê de Ética Animal da Universidade São Francisco (Protocolo nº 

001.05.2013). 

 

4.2. Veneno 

O veneno bruto da serpente B. jararacussu foi gentilmente cedido pela Profa. Dra. Léa 

Rodrigues-Simioni, pesquisadora voluntária do Departamento de Farmacologia da UNICAMP. 

Para todos os procedimentos o veneno foi diluído em solução salina estéril a 0,9% apenas 

no momento de uso. 

 

4.3. Experimentação in vivo 

A experimentação animal foi realizada tendo em vista a ação individualizada e conjunta do 

veneno bruto de B. jararacussu e do DPG (grupos experimentais) e as fases de mionecrose e 

regeneração (tempos de sobrevida), a saber: 

Os animais foram divididos em 4 grupos experimentais: 

I) animais que não receberam nenhuma injeção (naïve – grupo N); 

II) animais que receberam injeção intramuscular (i.m.) de solução de veneno bruto de B. 

jararacussu (100 μg/mL; 10 μg de veneno em 100µL de solução salina estéril a 0,9%) (grupo V); 
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III) animais que receberam injeção i.m. da solução de DPG a 2% (dose de 1,4µg/g do 

peso do animal em 100µL de solução salina estéril a 0,9%) (grupo DPG); 

IV) animais que receberam, uma hora após a injeção i.m. da solução de veneno, injeção 

i.m da solução de DPG a 2% (grupo VDPG). 

Para a injeção i.m. do veneno bruto ou da solução de DPG, os animais foram contidos 

manualmente através do dorso com o auxílio de um pano, de modo gentil e seguro, e a área 

limpa com álcool 70% e depilada para facilitar a identificação do músculo gastrocnêmio. 

Assim sendo, 4 animais receberam em sua pata direita solução de DPG e nenhuma 

solução em sua pata esquerda e 4 animais receberam, em sua pata direita, solução de veneno 

e, em sua pata esquerda, solução de veneno + DPG. Tal procedimento foi repetido para cada 

tempo de sobrevida. 

A fase de mionecrose foi averiguada nos tempos de sobrevida de 3 e 24 horas e a fase de 

regeneração nos tempos de sobrevida de 3, 7 e 21 dias. 

Os animais foram submetidos à eutanásia com doses letais de anestésico e os músculos 

gastrocnêmios foram dissecados e processados para imunohistoquimíca e microscopia 

eletrônica de transmissão. 

 

 

 

QUADRO 2: Apresentação dos grupos experimentais: tratamentos, tempos de sobrevida e técnicas 

empregadas. 
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4.4. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

Fragmentos dos músculos gastrocnêmios de cada animal foram fixados em solução 

Karnovsky (glutaraldeído 2,5%, paraformaldeído 2%, em tampão cacodilato de sódio 0,1M - pH 

7,4) overnight. O material foi posteriormente lavado em tampão cacodilato de sódio 0,01M (3 

banhos de 10 minutos cada), em seguida pós-fixado em tetróxido de ósmio 1%, por 2 horas, e 

novamente lavado em tampão cacodilato de sódio 0,01M (2 banhos de 10 minutos cada) e água 

destilada (3 banhos de 10 minutos cada). 

A contrastação em bloco foi realizada em acetato de uranila a 5%, por 1 hora. Logo após, 

o material foi lavado em água destilada (3 banhos de 10 minutos cada), e desidratado 

inicialmente em etanol 30% e 50% (10 minutos), e 70% overnight, e posteriormente em acetona 

70% e 90% (10 minutos), e 100% (2 banhos de 30 minutos cada). 

Os músculos foram embebidos em resina Epon-Araldite:acetona (1:2; 1:1; 2:1) por 1 hora, 

em Epon-Araldite 100% overnight, ambos os procedimentos em rotor. Em seguida o material foi 

incluído em Epon-Araldite 100%, sendo mantido à 60ºC, por 72 horas, para polimerização. 

Os cortes semifinos foram coletados em lâminas de vidro e corados com Azul de 

Toluidina, e os cortes ultrafinos coletados em “grids” de chumbo, contrastado com acetato de 

uranila a 5% em tampão maleato 0,05M (pH 5,2) e citrato de chumbo. 

A ultramicrotomia dos blocos foi realizada no Laboratório de Ultraestrutura Celular e a 

análise das amostras no Laboratório de Microscopia Eletrônica, ambos alocados no Instituto de 

Biologia da Universidade Estadual de Campinas. 

 

4.5. Imunohistoquímica (IHC) 

 

Para análise da expressão das proteínas myoD e miogenina foram utilizados anticorpos 

primários e secundários da marca Santa Cruz: anti-myoD 5.8 (código 32758) produzido em rato 

e anti-miogenina 5FD (código 12732) produzido em rato; anticorpo secundário anti-mouse IgG 

(código A9044) produzido em coelho. 

Os músculos gastrocnêmios de cada animal foram dissecados e seu terço médio montado 

em papel filtro com OCT meio de montagem específico) e congelado em N-hexano resfriado em 

nitrogênio líquido. O material foi seccionado em criostato, à -20ºC, e as lâminas obtidas fixadas 

em álcool etílico e álcool metílico (100%) ambos resfriados à -20ºC, por 10 minutos cada banho. 
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Em seguida os cortes foram lavados em água destilada, submetidos ao bloqueio da 

peroxidase endógena em solução de H2O2 a 10%, por 30 minutos, lavados em PBS  0,05M, 

tratados em solução de PBS/BSA a 1%, por 1 hora, para bloqueio das proteínas inespecíficas, e 

novamente lavados em PBS 0,05 M. A área próxima aos cortes foi seca, delimitada e sobre 

estes aplicado 50 µL de anticorpo primário diluído (1:50) em PBS/BSA 1% (BSA, Sigma-Aldrich 

Chemical Co, Mo, USA). 

As lâminas foram incubadas à 4oC, em câmera úmida, overnight. Após o período de 

incubação no anticorpo primário, as lâminas foram lavadas em PBS 0,05M e incubadas, em 

temperatura ambiente, com anticorpo secundário diluído (1:100) em PBS/BSA 1%. As reações 

foram reveladas com 3-3’diaminobenzidina (Dako, Dinamarca, código K3648) (DAB) por 3 

minutos e contracoradas com solução de Hematoxilina Harris, por 30 segundos. 

Após os ensaios imunohistoquímicos, os cortes foram desidratados em concentrações 

crescentes de álcool etílico, diafanizados em xilol, e as lâminas montadas com fixador de 

lâminula (Permont) para análise em microscópio de luz. 

O controle das reações foi obtido pela omissão do anticorpo primário durante a reação. 

 

4.6. Quantificação da Imunohistoquímica 

 

As lâminas foram observadas em objetiva de 40X (aumento final de 400X) e a 

quantidade de imunoexpressão foi averigurada por processamento de imagem assistido por 

computador (PRIOLLI et al., 2010; MARTINEZ et al., 2011). 

O processamento da imagem se dá por níveis de cores e tonalidades distintas. 

Somente a imunomarcação (resultantes da combinação RGB - Red, Green, Blue) aparece 

colorida na tela do monitor. O programa NIS (Nikon Instruments Inc., Japão) para Windows 

associa a tabela de cores aos valores numéricos dos pontos que compõem a imagem. Este 

processo permite a determinação do número de pixels existentes em cada campo analisado, 

transformando a leitura em valores percentuais. 

De cada corte histológico foram analisados três campos diferentes. A média destas 

medidas foi considerada a medida final do conteúdo de imunomarcação. 
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4.7. Análise Estatística 

 

A análise dos resultados obtidos foi realizada adotando-se nível de significância menor 

que 5% (p<0,05). Todos os dados obtidos foram expressos pelo valor médio, desvio e erro 

padrão. O teste estatístico utilizado foi o ANOVA e o pós teste foi o Dunnett, sendo os grupos 

tratados comparados com o controle. 

Para análise estatística dos resultados foi utilizado o programa de análise estatística 

SPSS para Windows, versão 20.0. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. MET 

Após a experimentação in vivo, e preparo das amostras para MET, foi possível observar a 

organização ultraestrutural das fibras musculares estriadas esqueléticas; seus miofilamentos, 

organelas, núcleo e membrana. 

Para o grupo N, em todos os tempos de sobrevida, a análise à MET revelou fibras 

musculares inalteradas com distribuição homogênia e regular dos miofilamentos de miosina e 

actina; presença de linha Z e banda H, sarcômeros, mitocôndria, retículo sarcoplasmático, 

sarcolema e núcleos periféricos íntegros. Não há processo mionecrótico nestes animais (Figura 

7). 

  



33 

 

 

FIGURA 7: Cortes histológicos longitudinais à MET do músculo gastrocnêmio de camundongos naïve 
(grupo N). Notar o padrão inalterado das fibras musculares estriadas esqueléticas com núcleo periférico 
(N), sarcômeros (S), mitocôndrias (M) e sarcolema intactos (seta). H – linha H, Z – linha Z. 

  

7A 

7B 
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Em relação ao grupo DPG, para todos os tempos de sobrevida, o mesmo aspecto foi 

observado: fibras musculares inalteradas com distribuição homogênia e regular dos 

miofilamentos de miosina e actina; presença de linha Z e banda H, sarcômeros, mitocôndria, 

retículo sarcoplasmático, sarcolema e núcleos periféricos íntegros, confirmando a ausência de 

mionecrose. Entretanto após 3H e 24H da injeção i.m. de DPG, observou-se a presença de 

células satélites e mioblastos (Figura 8). 
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FIGURA 8: Cortes histológicos longitudinais e oblíquos à MET do músculo gastrocnêmio de 
camundongos tratados somente com DPG após 3 e 24 horas (8A). Notar o padrão inalterado das fibras 
musculares estriadas esqueléticas com miofilamentos, sarcômeros (S) e mitocôndrias (M) preservadas. H 
– linha H, Z – linha Z. Observar a presença de células em diferenciação (8B), como células satélites (CS) 
e mioblastos (miob) (8C). 

8A 

8B 8C 3 horas 24 horas 



36 

 

Em relação ao processo mionecrótico, induzido pelo veneno da serpente B. jararacussu, 

este demonstrou as principais características já descritas na literatura para outros venenos de 

serpentes do mesmo gênero. 

Após 3H e 24H da injeção i.m. do veneno de B. jararacussu, observaram-se alterações 

morfológicas tais como: hipercontração dos miofilamentos de actina e miosina, perda da 

integridade dos sarcômeros, ruptura do sarcolema, edema celular e nas cisternas do retículo 

sarcoplasmático, lesão do tipo delta. Além da presença de infiltrado inflamatório (Figura 9). 
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FIGURA 9: Cortes histológicos tranversais e longitudinais do músculo gastrocnêmio de camundongos 
durante a fase degenerativa (3 e 24 horas) tratados com 100mg/mL do veneno de B. jararacussu. É 
possível observar mionecrose, com a presença de lesão do tipo delta (D), miofilamentos contraídos (H); 
sarcolema (seta) (9A), miofilamentos (mi) e sarcomeros (S) rompidos (9B), além de células inflamatórias 
(CI) (9C) e edema de retículo sarcoplasmático (RS) (9D). H – linha H, Z – linha. 

  

9A 9B 

9C 

9D 
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Também no grupo VDPG, o qual foi primeiramente induzido ao envenenamento de B. 

jararacussu e, posteriormente tratado com DPG, observaram-se, após 3H e 24H, alterações 

morfológicas, sendo estas: hipercontração dos miofilamentos de actina e miosina, perda da 

integridade dos sarcômeros, ruptura do sarcolema, edema celular e mitocondrial, lesão do tipo 

delta. Além da presença de infiltrado inflamatório. Entretanto após 24H também é possível 

observar a presença de células satélites e mioblastos (Figura 10). 
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FIGURA 10: Cortes histológicos longitudinais e transversais do músculo gastrocnêmio de camundongos 
durante a fase degenerativa (3 e 24 horas) tratados com 100mg/mL do veneno de B. jararacussu e 
posteriormente tratados com 2% de DPG. Observe a presença de lesão do tipo delta com miofilamentos 
contraídos (H), sarcolema rompido (seta), edema mitocondrial (M) e celular (e) (10A-B), além de células 
inflamatórias (CI) (10C). Entretanto, observa-se a presença de células satélites (CS) e mioblastos (miob) 
após 24 horas (10D). 

 

 

10A 10B 

10C 10D 
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Após a fase degenerativa (3H e 24H), o tecido muscular estriado esquelético tende a 

regenerar naturalmente. Tal processo se dá de 3 a 21 dias e pode ser induzido também sem 

que haja lesão muscular, sendo denominado fase de diferenciação celular.  

Durante o período de 3, 7 e 21 dias não foram observadas fibras regeneradas ou 

diferenciadas nos músculos dos animais do grupo N, uma vez que não há lesão celular nem tão 

pouco a presença de fatores promotores de diferenciação celular. Desta forma células satélites, 

mioblastos, miotubos ou fibras regeneradas/diferenciadas não são observadas neste grupo 

(dados não mostrados). 

Embora também não sejam observadas lesões sugestivas de miotoxicidade no grupo 

DPG, após 3, 7 e 21 dias há a presença de células satélites, mioblastos, miotubos e fibras 

diferenciadas, a saber: células satélites e mioblastos após 3 dias; células satélites, mioblastos e 

miotubos após 7 dias e fibras diferenciadas após 21 dias (Figura 11). 

Como dito anteriormente, as fibras diferenciadas apresentam características morfológicas 

de fibras regeneradas, como a presença de núcleo central, mas não podem receber a mesma 

denominação uma vez que não houve lesão celular. 
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FIGURA 11: Cortes histológicos 

transversais do músculo gastrocnêmio 

de camundongos durante a fase 

regenerativa (3, 7 e 21 dias), tratados 

com DPG à 2%. Observe a presença de 

células satélites (CS) e mioblastos 

(miob) em abundância (11A), além de 

miotubos (miot) (11B) e fibras 

completamente diferenciadas (FR), com 

núcleo central (11C). 

11B 

11C 

11A 
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Durante a fase regenerativa, após 3 dias da injeção i.m. do veneno de B. jararacussu, 

ainda podem ser observadas alterações morfológicas indicativas de dano celular, como a 

presença de vacúolos, edema mitocondrial e das cisternas do retículo sarcoplasmático, 

hipercontração dos miofilamentos e presença de intenso infiltrado inflamatório. Células satélites 

e mioblastos podem ser observados por entre as fibras alteradas, na região de 

endomísio/perimísio. Após 7 dias, além de células satélites e mioblastos, miotubos também são 

observados, e após 21 dias, fibras regeneradas com núcleo central (Figura 12). 
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FIGURA 12: Cortes histológicos transversais e longitudinais do músculo gastrocnêmio de camundongos 
tratados com 100mg/mL do veneno de B. jararacussu, após 3, 7 e 21 dias. Observar alterações 
mionecróticas remanescentes, como hipercontração de miofilamentos (H), mitocôndrias (M) e reticulo 
sarcoplasmático edemaciados (12A), entre áreas de regeneração (12B). Notar a presença de células 
satélites (CS) e mioblastos (miob), após 7 dias (11C), e de fibras regeneradas (FR), após 21 dias (12D). 
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O grupo VDPG apresentou o mesmo processo regenerativo observado no grupo V: 

presença de células satélites e mioblastos, por entre as fibras alteradas, na região de 

endomísio/perimísio, após 3 dias; células satélites, mioblastos e miotubos, após 7 dias; fibras 

regeneradas com núcleo central, após 21 dias. Aos 3 dias, além da presença de células 

satélites e mioblastos, miotubos são precocemente observados (Figura 13). 

  



45 

 

 

FIGURA 13: Cortes histológicos transversais do músculo gastrocnêmio de camundongos tratados com 
100mg/mL do veneno de B. Jararacuçu e, posteriormente, tratados com 2% de DPG, após 3, 7 e 21 dias. 
Observar a presença de células satélites (CS) e mioblastos (miob), após 3 dias (13A), miotubos, após 3 e 
7 dias (13B-C) e de fibras regeneradas (FR), após 21 dias (13D). 

 

 

13C 13D 
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TABELA 2: Resultados observados na MET para os grupos N e DPG, V e VDPG. O X indica a alteração 

celular que encontra-se em cada tempo de sobrevida e grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NAIVE DPG 
 3H 24H 3D 7D 21D 3H 24H 3D 7D 21D 

LESÃO DELTA           
HIPERCONTRAÇÃO 
DE MIOFILAMENTOS 

          

RUPTURA DE 
SARCÔMERO  

          

VACÚOLO           
RUPTURA DO 
SARCOLEMA  

          

EDEMA 
MITOCONDRIAL 

          

EDEMA CELULAR           
EDEMA RETÍCULO 
SARCOPLASMATICO  

          

INFILTRADO 
INFLMATÓRIO 

          

CÉLULAS NORMAIS X X X X X X X    
CÉLULAS 
SATÉLITES 

     X X X X  

MIOBLASTOS      X X X X  
MIOTUBOS         X  
FIBRAS 
DIFERENCIADAS 

         X 

 VENENO VDPG 

 3H 24H 3D 7D 21D 3H 24H 3D 7D 21D 

LESÃO DELTA X X    X X    
HIPERCONTRAÇÃO 
DE MIOFILAMENTOS 

X X X   X X    

RUPTURA DE 
SARCÔMERO  

X X    X X    

VACÚOLO   X   X X    
RUPTURA DO 
SARCOLEMA  

X X    X X    

EDEMA DE 
MITOCRONDRIA 

X X X   X X    

EDEMA CELULAR X X    X X    
EDEMA RETÍCULO 
SARCOPLASMÁTICO 

X X X        

INFILTRADO 
INFLMATÓRIO 

X X X   X X    

CÉLULAS NORMAIS           
CÉLULAS SATÉLITES   X X  X X X X  
MIOBLASTOS   X X  X X X X  
MIOTUBOS    X    X X  
FIBRAS 
REGENERADAS 

    X     X 
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5.2. IHC 

 

A imunomarcação das proteínas myoD e miogenina é nuclear e se apresenta como uma 

granulação de cor acastanhada em reações de imunohistoquímica com revelação por DAB. 

Os grupos N não apresentaram, em todos os tempos de sobrevida, marcação positiva 

para myoD e miogenina, uma vez que tais proteínas são marcadoras de mioblastos e miotubos. 

Como não houve dano celular ou qualquer outro estímulo e, consequentemente, regeneração 

ou diferenciação celular, não foram observados tais tipos celulares (Figura 14). 

 

 

FIGURA 14: Imumohistoquímica para a expressão de myoD e miogenina. Cortes histológicos do músculo 
gastrocnêmio de camundongos sem tratamento (grupo N). Não é possivel observar a marcação de myoD 
(14A) ou miogenina (14B), apenas um leve background na região de endomísio. Aumento: 400x 

  

14 A 14 B 
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No grupo DPG a marcação de myo D foi fortemente observada em todos os tempos de 

sobrevida, quando comparado aos demais grupos experimentais, especialmente após 3 horas e 

3 dias. Entretanto, após 21 dias tal marcação se fez fracamente evidente nos núcleos de 

mioblastos, os quais se localizam na região do endomísio (Figura 15A, D, G; Gráfico 1). Já no 

grupo V a marcação nuclear de myo D foi intensamente observada após 3 dias (Figura 15B, E, 

H; Gráfico 1). Em relação ao grupo VDPG há acentuada marcação após 3 e 24 horas, sem 

marcação após 21 dias (Figura 15C, F, I; Gráfico 1). 

 

 

FIGURA 15: Imunohistoquímica para expressão de myoD. Cortes histológicos do músculo gastrocnêmio 
de camundongos tratados com DPG 2% (15A, D, G), 100μg/mL do veneno de B. jararacussu (15B, E, H) 
e veneno + 2% de DPG (15C, H, I), nos tempos de sobrevida de 3 (15A, B, C), 7 (15D, E, F) e 21 (15G, 
H, I) dias. É possível observar a marcação de myoD nos núcleos (seta) dos mioblastos (circulo) durante o 
processo de regeneração muscular, principalmente após 3 e 7 dias. Para o grupo DPG a marcação 
também é observada após 21 dias. Núcleo - *. Aumento A, D, G = 200X; Aumento B-C, E-F, H-I = 400X 

 

 

15 A 15 B 15 C 

15 D 15 E 15 F 

15 G 15 H 15 I 
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GRÁFICO 1: Quantificação (u/pixels) da marcação da proteína myoD nos núcleos dos mioblastos 

presentes no tecido muscular estriado esquelético de camundongos após envenenamento botrópico 
experimental. Observar a intensa marcação desta proteína em todos os tempos de sobrevida do grupo 
DPG. Diferenças significativas foram observadas entre os grupos DPG e VDPG após 3 horas e 21 dias. 
(p<0,05) 

 

  

3 horas 
24  horas 
3 dias  
7 dias  
21 dias  
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A marcação de miogenina, para o grupo DPG, foi observada em todos os tempos de 

sobrevida, sendo mais intensa após 3 e 7 dias nos núcleos dos miotubos localizados na região 

do endomísio (Figura 16A, D, G; Gráfico 2). Tal marcação ocorre precocemente ao esperado. 

No grupo V a marcação nuclear de miogenina foi observada após 7 dias do tratamento (Figura 

16B, E, H; Gráfico 2). Já no grupo VDPG a marcação foi mais acentuada após 3 e 21 dias, 

sendo observada também em splindle fibers (Figura 16C, F, I; Gráfico 2). A marcação de 

miogenina após 3 dias, como no grupo DPG, ocorre precocemente ao esperado e se mantém 

após 21 dias quando não se observa mais a expressão desta proteína. 

 

 

FIGURA 16. Imunohistoquímica para expressão miogenina. Cortes histológicos do músculo gastrocnêmio 
de camundongos tratados com DPG 2% (15A, D, G), com 100μg/mL do veneno de B. jararacussu (16B, 
E, H) e veneno + 2% de DPG (16C, F, I), nos tempos de sobrevida de 3 (16A, B, C), 7 (16D, E, F) e 21 
(16G, H, I) dias. É possível observar a marcação de miogenina nos núcleos (seta) dos miotubos (circulo) 
durante o processo de regeneração muscular, principalmente após 7 dias. Para o grupo DPG e VDPG a 
marcação também é observada após 21 dias. Núcleo - *, spindle fibers - SF. Aumento: 400X. 

16 A 16 B 16 C 

16 F 16 D 16 E 

16 G 16 H 16 I 
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GRÁFICO 2: Quantificação (u/pixels) da marcação da proteína miogenina nos núcleos dos miotubos 

presentes no tecido muscular estriado esquelético de camundongos após envenenamento botrópico 
experimental. Observar a intensa marcação desta proteína em todos os tempos de sobrevida do grupo 
DPG e VPDG. Diferenças significativas foram observadas entre estes grupos após 3, 7 e 21 dias. 
(p<0,05) 
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6.DISCUSSÃO 

 

Os acidentes ofídicos são considerados problemas de saúde publica no Brasil por sua alta 

incidência (WARREL, 2004). 

A patogênese da mionecrose causada, ou não, pelo envenenamento botrópico é 

acompanhada por inúmeras alterações sistêmicas e locais. A gravidade da patogênese do 

envenenamento causado pelas serpentes do gênero Bothrops se dá devido às diversas 

enzimas e toxinas presentes no veneno (GUTIÉRREZ; OWNBY, 2003). 

O envenenamento botrópico leva a alterações patológicas no local da picada que 

progridem de modo rápido, frequentemente resultando em sequelas permanentes com efeitos 

miotóxicos e neurotóxicos (ZYCHAR, 2007). O único tratamento utilizado atualmente é o soro 

antiofídico que se demonstra eficaz para combater os efeitos sistêmicos do envenenamento, 

porém ineficaz para os danos locais (GUTIERREZ et al., 2011). Como consequência do 

envenenameno botrópico pode se desenvolver um quadro grave de mionecrose, podendo 

evoluir para perda tecidual permanente e desabilitação da vítima (CARREIRO; COGO; PRIANTI 

Jr., 2009). 

Usualmente, e previamente à soroterapia antibotrópica, glicocorticóides são administrados 

em profilaxia à cascata inflamatória ocasionada pelo veneno. Neste sentido, uma vez que o 

DPG atua como um anti-inflamatório semelhante aos corticóides, pode ser utilizado como 

terapia adjuvante. 

Pesquisas realizadas por Da Silva et al. (2007), com soros antibotrópicos produzidos no 

Brasil, mostraram que estes não apresentaram boa eficácia em neutralizar a atividade miotóxica 

induzida pelo veneno de B. jararacussu.  

Neste sentido, e levando-se em consideração a ineficiência dos soros antiofídicos em 

neutralizar os danos teciduais locais induzidos pelo veneno de serpentes, a busca por 

alternativas terapêuticas que visam minimizar o dano local é de grade valia. 

Como já visto por outros autores, o quadro clássico da mionecrose é caracterizado pelo 

surgimento de vacúolos, lesões em delta, hipercontração e condensação das miofibrilas, ghost 

fibers, além de alterações no mecanismo da coagulação, ativação e adesão leucocitária, 

aumento da permeabilidade celular/tecidual e vasodilatação (MATHEUS et al., 2008). 

A ocorrência de regiões de hipercontração é decorrente do rápido e incontrolado influxo 
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de cálcio, já a condensação de miofibrilas pode ser explicada através do eventual relaxamento 

das miofibrilas, possivelmente devido à ativação de proteases cálcio-dependentes (LOMONTE 

& RANGEL, 2012). 

À microscopia eletrônica de transmissão (MET), o estudo in vivo do processo 

mionecrótico induzido pelo veneno da serpente B. jararacussu demonstrou as principais 

características das fases que contemplam os processos de degeneração e regeneração 

muscular. 

A análise histológica do músculo gastrocnêmio nos animais pertencentes ao grupo N e 

DPG manteve-se inalterada ao longo dos tempos analisados, com fibras de morfologia 

preservada, núcleo periférico, miofilamentos alinhados, sarcômeros, mitocôndrias e reticulo 

sarcoplasmático inalterados, evidenciando a ausência de mionecrose e reforçando que o DPG 

não possui efeito miotóxico. 

Pode-se observar também que, em todos os tempos de sobrevida, os grupos V e VDPG 

apresentaram um número expressivo de alterações morfológicas. Após 3 e 24 horas a lesão 

induzida pelo veneno da B. jararacussu caracterizou-se por intenso infiltrado inflamatório, 

células hipercontraídas, células em delta, ghost fibers e edema celular e tecidual; 

hipercontração de miofilamentos, lesão de sarcômeros, edema de mitocôndria e retículo 

sarcoplasmático. Entretanto, no grupo VDPG é possível observar, após 24 horas, a presença de 

células satélites e mioblastos. 

A mionecrose causada pelo veneno de Bothrops jararacussu é atribuída à bothropstoxina-

I (BthTX-I). A BthTX-I interage eletrostaticamente a um domínio aniônico do sarcolema fibra 

muscular, penetra na bicamada lipídica da membrana e promove desestabilização da mesma. 

Como consequência há influxo de cálcio e alterações como danos mitocondriais e ativação de 

proteases e fosfolipases cálcio-dependentes (GALLACCI & CAVALCANTE, 2010; LOMONTE & 

RANGEL, 2012). 

Durante o período de 3, 7 e 21 dias, não foram observadas fibras regeneradas nos 

músculos dos animais não envenenados. Entretanto, no grupo DPG, após 7 dias, há a presença 

de mioblastos, miotubos e, após 21 dias, a presença de novas fibras com núcleo central. Tais 

achados indicam a ação do DPG na promoção da diferenciação celular, mesmo sem lesão 

precedente.  

Diferentemente, nos grupos V e VDPG, ainda se observou intenso infiltrado inflamatório 

após 3 dias. Aos 7 dias já estão presentes células regeneradas, com núcleo central. Quanto à 
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ação do DPG percebe-se a presença precoce de células satélites, mioblastos e miotubos 

mesmo com a inoculação prévia do veneno de B. jararacussu. 

Durante o processo de regeneração não foi observada fibrose do tecido conjuntivo, como 

também descrito por Ziegler (2014). Diferentemente, Vomero et al. (2009) observaram aumento 

de 22% de tecido fibrótico em músculo tibial anterior de camundongos envenenados por B. 

jararacussu e tratados com o anti-inflamatório Deflazacort. 

Segundo autores, a fibrose pode contribuir para a redução do número de células satélites 

e fibras musculares regeneradas (HARRIS, 2003; CICILIOT & SCHIAFFINO, 2010; 

HERNÁNDEZ et al., 2011). Mesmo capaz de reduzir a inflamação, alguns anti-inflamatórios 

podem levar a uma perda de massa muscular. Desta forma, o DPG, que é um composto 

semelhante aos corticóides quanto às suas propriedades anti-inflamatórias (SHIN et al., 2012; 

CEC EDITORE, 2013) viabiliza a regeneração tecidual através da diferenciação celular, sem 

induzir fibrose. 

A regeneração muscular tem início quando há lesão nas fibras musculares, ativando uma 

população de células quiescentes chamadas de células satélites (CICILIOT & SCHIAFFINO, 

2010). As células satélites quando ativadas se diferenciam em mioblastos, depois miotubos e 

por fim dão origem a uma nova fibra regenerada (DAL PAI-SILVA; CARVALHO, 2007). 

Na fase de regeneração tecidual, as células satélites ativadas rapidamente passam a 

expressar a proteína myoD. Os mioblastos gerados se diferenciam e formam novas fibras 

multinucleadas ou fundem-se a fragmentos finais de fibras já existentes. A proteína miogenina é 

crucial para esse processo de diferenciação celular e sua ação em ativar a expressão de genes 

do músculo estriado esquelético ocorre logo após a atividade transcricional de Myo D 

(GUTIERREZ; OWNBY, 2003; GUTIERREZ et al., 2008). 

Considerando a ação do DPG na fase de regeneração, sobre células satélites, mioblastos 

e miotubos, observa-se que há um relevante efeito do mesmo no sentido de acelerar os efeitos 

de regeneração de fibras musculares dos animais inoculados com veneno botrópico. 

Segundo Ziegler (2014) a concentração de miotubos nos animais posteriormente tratados 

com DPG foi 5,47 vezes maior em relação àqueles inoculados apenas com veneno, indicando o 

aumento na regeneração celular, confirmado através da iniciação da expressão de myoD. Do 

mesmo modo, observou-se o surgimento de miotubos inclusive em indivíduos inoculados 

apenas com DPG, indicando uma ação importante sobre tais células mesmo sem lesão prévia. 
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Após a lesão muscular, células satélites ativadas expressaram a proteína myoD, e 

posteriormente a proteína miogenina, já na forma de miotubos. 

A myoD é responsavél pela diferenciação de células satélites em mioblastos e a 

miogenina é responsavél fase final da regneração muscular, de mioblastos em miotubos e por 

fim fibras regeneradas (MEGENEY & RUDNICKI 1995). 

Os grupos não envenenados apresentaram fraca marcação para myoD e miogenina. Nos 

animais envenenados, a marcação foi mais intensa após 3 dias, como esperado (HALEVY et 

al., 2004; SHEFER et al., 2006; ZAMMIT et al., 2006). Entretanto, para o grupo DPG e VDPG a 

marcação foi observada, precocemente, após 3 e 24 horas. Da mesma forma, no grupo DPG, 

observou-se intensa marcação nos demais tempos de sobrevida, inclusive após 21 dias quando 

a regeneração já esta completa.  

Já a marcação para a proteína miogenina foi imunopositiva em todos os tempos de 

sobrevida, porém intensamente observada após 3 e 7 dias, para o grupo DPG e intensamente 

observada após 3 e 21 dias VDPG, qualitativamente mais evidente nos tempos de sobrevida 3 

e 7 dias. 

Experimentos utilizando o laser GaAs (904nm) como terapia adjuvante ao 

envenenamento por B. jararacussu mostraram-se ineficazes em promover a expressão de 

MyoD. Em relação a expressão de Miogenina, esta também foi precocemente observada após 3 

dias nos grupos submetidos à laser terapia, tendo sido ou não submetidos previamente à ação 

do veneno. Entretanto a expressão foi mais evidente no grupo previamente envenenado 

(VIEIRA, 2014). 

Tal marcação no grupo DPG e VDPG, sugere que o DPG tem influência no aumento de 

myoD e miogenina, e consequentemente no aumento de mioblastos e miotubos, reforçando que 

o DPG é promotor da diferenciação celular das células musculares. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Os dados apresentados no presente trabalho apontam para a eficácia do Glicirrizinato 

Dipotássio (DPG) como agente coadjuvante à soroterapia no tratamento de processos de 

mionecrose desencadeada por envenenamento causado por Bothrops jararacussu. 

Sua ação na regeneração tecidual da musculatura estriada esquelética se deu de forma 

positiva levando a expressão precoce de myoD, após 3 horas nos animais não envenenados e 

após 3 e 24 horas nos animais envenenados, e de miogenina, após 3 dias nos animais não 

envenenados e após 3 dias e 21 dias nos animais envenenados. 

Tais dados confirmam sua ação na diferenciação de células satélites e spindle fibers, 

independentemente de um processo inflamatório ou mionecrótico estar em curso. Em ambas as 

situações, a regeneração tecidual ocorre em período anterior ao descrito na literatura para 

casos tratados ou não com a soroterapia com antiveneno. 
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