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RESUMO 

No Brasil a espécie com maior número de registros de acidentes ofídicos é a serpente 

Bothrops jararaca (Bj). Os efeitos causados pelo envenenamento amplamente caracterizados 

são inflamação no local, edema, necrose tecidual no local da picada e, ações sistêmicas, como 

hemorragia, coagulopatia e hipotensão arterial. Os efeitos observados ocorrem em função da 

presença de metaloproteinases, fosfolipase, disintegrinas e peptídeos biologicamente ativos 

presentes no veneno. Apesar disso, não há relatos na literatura sobre os eventuais efeitos do 

envenenamento no sistema reprodutor masculino de pacientes acidentados. Assim, em linhas 

gerais, o presente estudo visa avaliar os efeitos de componentes presentes no veneno de Bj 

sobre o testículo de camundongos. Animais machos (n=6 por grupo) com 2 meses de idade, 

com peso entre 30 e 35 g foram separados em dois grupos. No primeiro grupo, estão os 

animais tratados com fração peptídica (FP), solução contendo componentes presentes no 

veneno de Bj com peso molecular inferior a 10 KDa, via intratesticular (i.t) na dose de 5µg 

diluída em 20 µL de solução salina em dose única, enquanto que o outro grupo recebeu FP 

com concentração de 5µg diluída em 20 µL de solução salina durante 15 dias via 

intraperitoneal (i.p). Após o período de tratamento, os animais foram eutanasiados e tiveram 

os testículos fixados e submetidos a análises morfológica e morfotmétrica. Posteriormente, 

um outro grupo de animais (n=6) foi tratado via intramuscular, e fragmentos de músculo e 

testículo foram submetidos a análise por FT-Raman. Os resultados mostraram que a FP, 

quando injetada via i.p ou via i.t, provocam intensas alterações no epitélio seminífero. Ainda, 

a FP promoveu o aumento na quantidade de alguns tipos celulares (Espermatócito paquíteno; 

Espermátide circular; e Figuras meióticas) com papel importante na espermatogênese quando 

tratados via i.p, e diminuição no número de células germinativas (Esermatócito paquíteno; 

Espermátide circular; Espermatogônia tipo B; e Espermatócito zigóteno) durante os estádios 

de espermiogênese quando tratados via i.t., sendo que os valores de células obtidas 

apresentam diferenças estatísticas com valor de p<0,05. Para avaliar os efeitos toxicológicos 

do veneno sobre o testículo, foi empregada a técnica FT-Raman, que se mostrou efetiva na 

caracterização do envenenamento analisando fragmentos de músculo estriado esquelético, 

assim como, pelas análises morfológica do músculo e níveis séricos de creatino quinase. 

Entretanto, quando aplicada a técnica FT-Raman na análise de testículo, não foi possível 

identificar alterações que evidenciaram a ação toxicológica do veneno sobre este órgão. 

Apesar disso, análise dos espectros pelo estudo dos componentes principais, verificou-se 

diferenças no grupo tratado com veneno botrópico em relação ao controle. Assim, os dados 



 
 

obervados abrem possibilidades de estudo utilizando outras técnicas para avaliar níveis de 

expressão de proteínas importantes que indicam eventuais comprometimentos da 

espermatogênese. 

Palavras chave: Bothrops jararaca; epitélio seminífero; envenenamento 



 
 

ABSTRACT 

The Bothrops jararaca snake shows the highest number of accidents recorded by the health 

ministry in Brazil. The effects caused by envenomation can be characterized by edema, tissue 

necrosis in the local bite and, systemic actions, such as bleeding, coagulopathy and 

hypotension. These effects are caused by metalloproteinases, phospholipase, disintegrins and 

biologically active peptides present in the venom. However, there are no reports in the 

literature. In the present study, we evaluated if the envenomation effects induced via i.m cause 

changes on the testis functionality. Male animals at 2 months of age and weighing between 

30g and 35g, were divided into 2 groups. The first one received peptide fraction (FP), solution 

containing components present in Bj venom with a molecular weight below 10 kDa, with dose 

about 5µg diluted in 20µL of saline solution, via intratestis (i.t) in single dose, while the 

second group received FP 5µg diluted in 20µL of saline solution via intraperitoneal (i.p) once 

a day, during 15 days. Subsequently another group of animals was poisoned, so induced via 

intramuscular, and testis and muscle were collected after 24h of treatment, and the fragments 

were subjected to analysis by FT-Raman. FP affected the seminiferous epithelium structure in 

the groups treated via i.p. and via i.t. Quantitative analysis of seminiferous epithelium showed 

an increase of some cell types (Spermatocyte pachytene; Spermatid circular; and Meiotic 

figures) with an important role in spermatogenesis when treated via i.p., and decrease in the 

number of germ cells (Spermatocyte pachytene; Spermatid circular; Spermatogonia type B, 

and Spermatocyte zygotene) during the stages of spermatogenesis when treated via i.t. The 

differences of number of germ cells obtained between the groups show statistical diference 

with p value <0.05.  To evaluate the toxicological effects of the poison on the testis, we used 

the FT-Raman. The technique was effective in muscle fragments analyses. confirming 

morphology analysis and the level of creatine kinase, however, when applied the FT-Raman 

technique in testicular analysis was not possible to identify changes that can complete 

toxicological poison action on this body as to derail matured germ cells, although further 

analysis of the spectra, which uses key components, showed  differences, opening 

possibilities to invest time in different analyzes that can prove or disprove this hypothesis. 

 

Keywords: Bothrops jararaca; male reproduction; envenomation.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Animais venenosos e peçonhentos representam um grande problema de saúde 

pública, sendo responsáveis por diversas internações e vários óbitos em diversas regiões do 

planeta [1,2,3]. Existe uma diferença entre animais peçonhentos e venenosos, sendo que 

ambos produzem toxinas, mas apenas os animais peçonhentos são portadores de aparatos 

especializados capazes de inocular essa toxina em outros animais. Dentre os animais 

peçonhentos podemos encontrar aracnídeos, como aranhas e escorpiões, insetos, como 

abelhas, formigas entre outros, e serpentes, pertencendo a classe dos répteis [4]. 

As serpentes representam o maior número de acidentes, em particular em regiões 

tropicais da África, Ásia e América Latina [5]. De acordo com o ministério da saúde, no ano 

de 2013 foi registrado 25302 acidentes ofídicos, resultando em 1487 óbitos. A grande 

maioria dos acidentes no Brasil são provenientes de serpentes pertencentes a família 

Viperidae, sendo que  o gênero Bothrops representa o maior número de casos, conforme 

ilustra a figura 1 [6,7]. 

Os acidentes com o gênero Bothrops aparecem em maior número devido a 

quantidade de espécies existentes ser maior em relação a outros gêneros de serpentes 

peçonhentas, sendo a espécie B. jararaca (Figura 2) a mais representativa nos acidentes 

ofídicos no Brasil. Isso ocorre em função da sua distribuição geográfica, abrangendo uma 

faixa do sul do estado da Bahia até a Argentina. A serpente pode atingir até 1,6m, com um 

padrão de cores bastante característico (marrom com manchas triangulares escuras, faixa 

horizontal preta atrás dos olhos, e região ao redor dos olhos e da boca com escamas em cor 

ocre uniforme). Possuem um aparato bucal altamente especializado, com dentes 

inoculadores móveis, que facilitam a inoculação do veneno produzido por glândulas 

produtoras de veneno [8,9,10]. 
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Figura 1. Distribuição de acidentes ofídicos por gênero [7]. 

 

 

Animais venenosos e peçonhentos representam um grande problema de saúde 

pública, sendo responsáveis por diversas internações e vários óbitos em diversas regiões do 

planeta [1,2,3]. Existe uma diferença entre animais peçonhentos e venenosos, sendo que 

ambos produzem toxinas, mas apenas os animais peçonhentos são portadores de aparatos 

especializados capazes de inocular essa toxina em outros animais. Dentre os animais 

peçonhentos podemos encontrar aracnídeos, como aranhas e escorpiões, insetos, como 

abelhas, formigas entre outros, e serpentes, pertencendo a classe dos répteis [4]. 

As serpentes representam o maior número de acidentes, em particular em regiões 

tropicais da África, Ásia e América Latina [5]. De acordo com o ministério da saúde, no ano 

de 2013 foi registrado 25302 acidentes ofídicos, resultando em 1487 óbitos. A grande 

maioria dos acidentes no Brasil são provenientes de serpentes pertencentes a família 

Viperidae, sendo que o gênero Bothrops representa o maior número de casos, conforme 

ilustra a figura 1 [6,7]. 

Os acidentes com o gênero Bothrops aparecem em maior número devido a 

quantidade de espécies existentes ser maior em relação a outros gêneros de serpentes 
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peçonhentas, sendo a espécie B. jararaca (Figura 2) a mais representativa nos acidentes 

ofídicos no Brasil. Isso ocorre em função da sua distribuição geográfica, abrangendo uma 

faixa do sul do estado da Bahia até a Argentina. A serpente pode atingir até 1,6m, com um 

padrão de cores bastante característico (marrom com manchas triangulares escuras, faixa 

horizontal preta atrás dos olhos, e região ao redor dos olhos e da boca com escamas em cor 

ocre uniforme). Possuem um aparato bucal altamente especializado, com dentes 

inoculadores móveis, que facilitam a inoculação do veneno produzido por glândulas 

produtoras de veneno [8,9,10]. 

 

Figura 2. B. jararaca fotografada na Serra da Cantareira, São Paulo-SP. Foto por Luciano Zandoná. 

Fotografia cedida pelo próprio autor 

 

 

 

Em casos de acidente botrópico, são observadas no local da mordida edemas, 

hemorragias e até mesmo necrose tecidual. Em casos onde o veneno atinge a corrente 

sanguínea, há complicações de maiores dimensões e maior gravidade em comparação com 

os sintomas locais, que são mais agressivos. Hemorragia sistêmica e coagulopatia 

intravascular são exemplos de complicações do envenenamento por acidente botrópico. 
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Ainda, há relatos de casos com insuficiência renal aguda, efeitos citotóxicos e neurotóxicos 

e, diversas complicações no sistema cardiovascular, como choque cardíaco, hemólise e 

hipotensão arterial [2,3,6]. Há relatos também de que nas primeiras 6 h após o acidente, 

sintomas locais como dor, edema e hemorragia local são os mais comuns, enquanto que 

passadas 6 h ou mais, após o envenenamento, esses sintomas podem se agravar e estender 

para outros sintomas como bolhas, equimose, necrose tecidual, infecção secundária, e em 

alguns casos insuficiência renal aguda e hipotensão arterial [12]. 

As toxinas produzidas por animais como serpentes por exemplo, evolutivamente, são 

geradas para fins de imobilização e/ou digestão de presas, mas os efeitos fisiopatológicos 

causados pelo complexo tóxico do veneno da serpente B. jararaca despertaram a 

curiosidade da comunidade científica, A partir de então, moléculas tem sido caracterizadas e 

isoladas para estudos que servem de base estrutural para o desenvolvimento de fármacos. 

Graças ao efeito hipotensor do envenenamento, tiveram avanços científicos extremamente 

relevantes, como a descoberta da bradicinina, responsável pela inibição da enzima 

conversora de angiotensina (ECA), resultando em homeostase da pressão arterial. A partir 

disso, foram caracterizados os BPPs presentes no veneno da serpente Bj, o que levou ao 

desenvolvimento de um fármaco para o controle da hipertensão arterial na década de 1960, e 

que é utilizado até os dias atuais, o Captopril® [2,3,6]. 

 

1.1. Ação dos componentes presentes no veneno de Bj e suas relações com a 

histopatalogia do envenenamento 

 

1.1.1. Metaloproteinase (SVMPs) 
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As SVMPs (Snake venon metalloproteinase) são enzimas zinco dependentes, 

responsáveis pela maior parte dos sintomas causados pelo envenenamento por Bj, e está 

presente no veneno da maioria das serpentes da família Viperidae. Em linhas gerais, sua 

ação está relacionada com a proteólise de componentes da matriz extracelular, a hidrólise de 

proteínas de membrana basal (fibronectina, laminina, colágeno), podendo também degradar 

fibrinogênio e fibrina, e afetar o sistema hemostático. Além disso, interagem com receptores 

de plaquetas, de células endoteliais, inflamatórias e fibroblastos, ativando ou diminuindo a 

resposta celular [12,13,14]. 

Os acidentes botrópicos podem ocasionar graves danos teciduais no local da mordida 

como a necrose muscular, um evento de extrema gravidade que pode levar a perda 

permanente de tecido e de sua funcionalidade. Em alguns casos, caso não ocorra 

atendimento médico, pode acarretar em amputação do membro atingido. Esse evento é 

ocasionado pela ação miotóxica do veneno, característica da ação de algumas SVMPs e ação 

da PLA A2 sobre a membranas plasmáticas de células musculares [15,12]. 

 

1.1.2. Disintegrinas 

 

A ação das plaquetas, juntamente com a ativação da cascata de coagulação 

sanguínea, resulta na formação de uma malha de fibrina. Essa combinação é responsável por 

cessar hemorragias por algum tipo de lesão. As disintegrinas são proteínas pequenas 

contidas no veneno de Bj, contendo de 40 a 90 resíduos de aminoácidos. Essas proteínas são 

ricas em resíduos de cisteína e são geradas a partir do processamento das SVMPs [16]. 

Além disso, as disintegrinas interagem com integrinas, causando uma inibição de 

agregação plaquetária, atividade mediada pelas integrinas e a interação célula - matriz 
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extracelular Essa característica, acaba por reforçar a atividade hemorrágica do veneno de Bj 

pela ação dessas duas toxinas em conjunto[16, 17]. 

 

1.1.3. Fosfolipases 

 

As PLA são proteínas secretadas no veneno de Bj, e são proteínas dependentes de 

cálcio [18] que catalisam a hidrólise de fosfolipídeos de membrana, liberando ácidos graxos. 

Ainda, atuam no metabolismo de lipídeos que está diretamente ligada com a liberação de 

ácido araquidônico, um precursor de lipídeos e derivados, como prostaglandina, por 

exemplo, que atuam na resposta imunológica e inflamação [19,20,21]. 

O desarranjo dos componentes fosfolipídicos de membrana celular é causado devido 

a atividade catalítica da PLA sobre as membranas celulares. Tal evento acarreta no influxo 

de íons de cálcio [8], que provoca a liberação de enzimas do tipo proteases, ocasionando a 

morte celular. Todas essas atividades estão relacionadas com a miotoxicidade do veneno e 

eventual necrose tecidual [22]. 

 

1.2. Os peptídeos potenciadores de Bradicinina (BPPs) 

 

Os BPPs são oligopeptídeos ricos em prolinas caracterizados no veneno da serpente 

Bj, que variam de 5 a 14 resíduos de aminoácidos e possuem em comum, um resíduo de 

ácido piroglutâmico na posição N-terminal (<E) e um resíduo de prolina na posição C-

terminal (Tabela 1). Muitos desses BPPs foram purificados a partir da fração de baixo peso 

molecular do veneno de serpentes e, sequenciados pelo método de degradação de Edman 

[23,24,25,26,27,28,29]. Outros foram caracterizados no veneno e alguns tecidos da B. 

jararaca, e tiveram suas sequências de aminoácidos determinadas por espectrometria de 



24 

 

massas ou deduzidas da sequência cDNA dos precursores dessas moléculas em tecidos dessa 

serpente [27,28,30,31,32,33,34]. 

Tabela 1. Análise preliminar das características funcionais e estruturais dos BPPs sobre a liberação 

de NO em cultura de células de astroglioma da linhagem C6. A atividade da AsS recombinante de 

camundongos e humana, a atividade ATPásica no extrato proteínas do testículo de camundongos, a 

potenciação dos efeitos da Bradicinina (BK) em íleo de cobaia e a inibição do sítio N- ou C- da 

ECA.  

 

 

 

Os BPPs potenciam alguns efeitos da bradicinina (Bk), como por exemplo, a 

atividade contráctil em íleo isolado de cobaia e a atividade hipotensora em ratos 

[27,28,30,31,32,33], além de ser possível observar que o BPP-10c apresenta atividades 

interessantes em relação aos demais que motivaram a investigação dos seus efeitos sobre o 

metabolismo da L-arginina em células de Sertoli como, a ativação da AsS e o aumento dos 

níveis de NO. Por outro lado, pretende-se avaliar os outros BPPs por possuírem pelo menos 

uma atividade de interesse e possivelmente relacionada ao aumento dos níveis de L-arginina. 

Esses efeitos sempre foram associados à capacidade desses peptídeos bloquearem a 

atividade da enzima conversora de angiotensina isoforma somática (ECAs) in vivo [35,36]. 

A sECA (EC 3.4.15.1) é uma peptidase de membrana citoplasmática de células endoteliais, 

que possui dois centros catalíticos: o amino-terminal (sítio-N) e o carboxi-terminal (sítio-C) 
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[33,34,37,38]. A distinção entre os dois sítios catalíticos da sECA é bem definida [39,40], 

sendo que o sítio-N, metaboliza um hormônio peptídico (Ac-Ser-Asp-Lys-Pro) envolvido na 

regulação negativa da hematopoiese e o sítio-C converte a Angiotensina I (Ang I) em 

Angiotensina II (Ang II), peptídeo hipertensor [41]. Ainda, o sítio-C também é responsável 

pela degradação da Bk, peptídeo hipotensor e antagonista fisiológico da Ang II [42]. 

As propriedades estruturais, funcionais e moleculares da ECA permitiram relatar 

outra isoforma de elevada similaridade com a ECAs, denominada ECA testicular (ECAt). 

Esta contém apenas a porção do sítio-C da ECAs [43,44]. A isoforma testicular está presente 

exclusivamente nas células germinativas maduras durante a espermatogênese no testículo, 

assim como, no espermatozoide maduro [44,46]. Ainda, modelos “knockout” para a ECAt 

em camundongos machos indicam que a fertilidade está totalmente comprometida [45,46]. 

Assim, considerando a similaridade estrutural entre o domínio C-terminal da ECAs e ECAt 

[47] e o fato de camundongos machos “knockout” para a ECAt serem hipofertéis [48,49], 

poderia levantar a hipótese de que os inibidores da ECA reduziriam a fertilidade masculina. 

O Captopril, Lisinopril e Enalapril inibem a ECAt in vitro [50,51,52], porém, o Captopril 

não altera a velocidade e a motilidade dos espermatozoides de humanos [53]. Também tem 

sido descrito que inibidores sintéticos da ECAs (Captopril e seus análogos) não afetam a 

atividade da ECAt in vivo, sugerindo que essas drogas não atravessam a barreira hemato 

testicular (BTB) para proporcionar a inibição da enzima [54,55] o que justificaria a ausência 

de relatos sobre os efeitos dos inibidores sintéticos da ECA na função testicular. 

 

1.3. Evidências de que os BPPs alteram a estrutura e função do epitélio seminífero 

 

O epitélio seminífero está organizado em compartimento basal (CB), barreira hemato 

testicular (BTB) e compartimento adluminal (CA) (Figura 3A). Durante a espermatogênese, 
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as células germinativas migram ao longo do epitélio de forma unidirecional pela abertura e 

fechamento dos complexos juncionais (junções de oclusão e aderentes) até a superfície do 

epitélio (Figura 3B, b1). Um dos mecanismos que controlam a dinâmica desses complexos 

são os níveis de óxido nítrico (NO) nas células de Sertoli [56]. Tem se verificado que o 

BPP-10c, um inibidor seletivo do sítio-C da ECAs, presente no veneno de B.jararaca, causa 

a inibição da espermatogênese durante a espermiogênese, compromete a dinâmica das 

junções ocludentes e/ou aderentes e intensa ruptura do epitélio seminífero, sem alterar a 

permeabilidade da BTB nem a distribuição da Claudina-1, uma proteína dos complexos 

juncionais da barreira testicular. O estudo tem mostrado a ausência de nascimentos e 

implantação de embriões no útero após a cópula de fêmeas com os machos tratados com o 

BBP-10c (20 dias do primeiro dia de tratamento) , indicando que o BPP-10c compromete 

também a fertilidade dos machos após administração via sistêmica. Além disso, a 

antifertilidade foi gradativamente reversível, pois a fertilidade dos camundongos foi 

parcialmente restaurada em torno de 50% após 42 dias de tratamento e totalmente 

reversíveis após 84 dias. Em paralelo, foram realizados estudos dos efeitos do BPP-10c, 

Captopril, BPP-10c com sequência invertida (PPIQPHPWNE), BPP-11e (<EARPPHPPIPP) 

e BPP-11e-AP (<EARPPHPPIPPAP) na espermatogênese de camundongos após a 

administração local, via intratesticular. Nesse estudo sugere-se que os efeitos descritos para 

o BPP-10c não podem ser generalizados para outros BPPs. O BPP-10c e o BPP-11e-AP 

promoveram alterações nos parâmetros morfológicos e morfométricos no epitélio 

seminífero, ao contrário do que o observado com os demais peptídeos apesar de todos serem 

inibidores da ECAs[57,58]. 
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Figura 3. Esquema representativo dos efeitos do BPP-10c no epitélio seminífero de camundongos. 

BTB: Barreira hematotesticular; Basal: compartimento basal do epitélio seminífero; Adluminal: 

Compartimento adluminal do epitélio seminífero; ESPG: espermatogônia; ESPP: espermatócito 

paquíteno; ESPC: espermátide circular; ESPA: espermátide alongada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As rupturas no epitélio seminífero e presença de células atípicas no lúmen dos 

túbulos seminíferos observadas nos camundongos tratados com o BPP-10c e BPP-11eAP 

são típicas de alterações na dinâmica das junções ocludentes e aderentes presentes no 

epitélio seminífero [59,60,61]. Estas especializações de membrana proporcionam a 

manutenção do epitélio seminífero, a migração de células germinativas ao longo do epitélio 

A 

B b1 b2 
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(base para ápice), a constituição e a seleção de substâncias que atravessam a BTB, entre 

outras [62,63].  

O NO é um dos importantes mediadores que controlam a abertura e o fechamento 

dessas junções pela via de sinalização do óxido nítrico (NO)/guanilato ciclase solúvel 

(sGC)/ cGMP/proteina kinase G (PKG)/b-catenina [56]. A abertura e o fechamento dos 

complexos juncionais contribuem para o controle da migração das células germinativas em 

desenvolvimento do compartimento basal para o compartimento adluminal no epitélio 

germinativo [59,60,64]. Sendo assim, é possível levantar a hipótese de que os BPPs, 

poderiam promover a ruptura no epitélio seminífero em função das alterações nos níveis de 

NO no epitélio via células de Sertoli, o que justificaria o aparecimento dessas células 

atípicas no lúmen dos túbulos siminíferos. Corroborando com essa hipótese, recentes dados 

do nosso grupo revelaram que o BPP-10c promoveu aumento significativo dos níveis de NO 

em cultura primária de células de Sertoli e no extrato total protéico do testículo. Em síntese, 

esses resultados já sugerem o possível envolvimento do NO para explicar os efeitos 

observados no epitélio seminífero pela ação do BPPs.  

 

1.4. Evidências de que os níveis de NO podem estar relacionados à ruptura do epitélio 

seminífero pela ação dos BPPs 

 

Há relatos na literatura de que os BPPs podem interagir com outros alvos 

moleculares além da ECAs e ECAt. Estudos de distribuição biológica do BPP-10c marcado 

com I
125

 em camundongos, demonstraram que os rins são órgãos de maior captação do 

peptídeo após administração sistêmica [65,66,67]. Ainda, os ensaios de cromatografia de 

afinidade com extratos proteicos de rins, permitiram isolar e identificar a argininosuccinato 
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sintase (AsS), um novo alvo molecular de interação como a principal proteína renal de 

camundongos com afinidade pelo BPP-10c [68].  

O BPP-10c é capaz de modular positivamente a atividade catalítica da AsS [68]. A 

AsS está associada a três rotas metabólicas importantes em mamíferos; em células hepáticas 

está associada ao ciclo da uréia, que contribui para a desintoxicação de amônia; nas células 

do túbulo proximal dos néfrons dos rins, está associada a produção de L-arginina que é 

liberada na circulação; e por fim, é a enzima passo limitante para a produção de NO no ciclo 

citrulina-NO em diferentes tipos celulares [67,68,69]. A AsS é uma enzima ubíqua que pode 

ser encontrada em órgãos como o pulmão, cérebro e inclusive o testículo [70]. Basicamente, 

a AsS catalisa a reação de conjugação da citrulina com aspartato gerando argininosuccinato 

com consumo de ATP. O argininosuccinato é substrato da argininosuccinato liase (AsL) que 

o converte em L-arginina [70]. 

Os estudos dos efeitos dos BPPs no epitélio seminífero têm demonstrado que 

camundongos machos tratados com BBP-10c (4.7 µmol/kg/dia por 15 dias, via i.p.) 

apresentam inibição da espermatogênese durante a espermiogênese e ruptura do epitélio 

seminífero, sem alterar a permeabilidade da BTB nem a distribuição da Claudina-1, uma 

proteína dos complexos juncionais da BTB [21]. Ainda, dados preliminares tem mostrado 

que o BPP-10c promove antifertilidade nos machos de forma gradativamente reversível após 

a interrupção do tratamento. Além disso, os aspectos morfológicos do epitélio seminífero de 

camundongos tratados com o BPP-11e (<EARPPHPPIPP) e BPP-AP (<EARPPHPPIPPAP), 

após a administração intratesticular, indicam que os efeitos observados pelo BPP-10c não 

podem ser generalizado para outros BPPs, pois que o BPP-AP promove acentuada ruptura 

no epitélio seminífero e o deslocamento de células germinativas em desenvolvimento para o 

lúmen dos túbulos seminíferos, mais evidente do que o tratamento com o BPP-10c. Por 
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outro lado, não se observou essas alterações no epitélio seminífero de camundongos tratados 

com o BPP-11e (Alberto-Silva et al, 2015).  

É interessante relatar que o NO é um dos mediadores que controlam a abertura e o 

fechamento dessas especializações pela via de sinalização do óxido nítrico (NO)/guanilato 

ciclase solúvel (sGC)/ cGMP/proteina kinase G (PKG)/b-catenina [60]. A abertura e o 

fechamento dos complexos juncionais contribuem com o controle da migração das células 

germinativas em desenvolvimento do compartimento basal para o compartimento adluminal 

no epitélio seminífero [60]. Dessa forma, a abertura dos complexos juncionais, rupturas no 

epitélio seminífero e a perda de células germinativas para o lúmen dos túbulos seminíferos 

de camundongos tratados com os BPPs 10c e AP poderia ser explicada pelo aumento da 

disponibilidade de L-arginina e os níveis de NO pela ação dos BPPs. Diante disso, convém 

ressaltar que não há relatos na literatura sobre os efeitos do veneno de Bj no sistema 

reprodutor masculino de indivíduos que sofreram acidentes ofídicos e os resultados 

demonstrados até o momento sobre os efeitos dos BPPs no epitélio seminífero abrem 

perspectivas de estudo para se caracterizar os efeitos do envenenamento no sistema 

reprodutor masculino após administração intramuscular do veneno da serpente Bj. 
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2.OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Avaliar os efeitos toxicológicos dos componentes presentes no veneno da serpente Bj sobre 

o testículo de camundongos. 

 

Objetivos específicos 

a. Avaliar as alterações histopatológicas do epitélio seminífero de camundongos tratados 

com fração peptídica (FP) via i.p. e i.t.; 

b. Caracterizar os efeitos do envenenamento sobre o testículo de camundongos após 

administração intramuscular (i.m.) do veneno bruto (VB): 

b.1. Avaliação dos aspectos morfológicos e caracterização espectral do músculo reto femoral 

por FT-Raman 

b.2. Análise dos níveis séricos de creatino quinase total (CK); 

b.3. Caracterização do padrão espectral de testículo por FT-Raman; 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi realizado no Laboratório de Morfofisiologia Experimental, 

situado no Bloco Delta nas dependências da Universidade Federal do ABC, campus São 

Bernardo do Campo.  

 

3.1. Animais 

 

Camundongos adultos (2 meses de idade) machos da raça Swiss com maturidade 

sexual, provenientes do Biotério da UNIFESP (São Paulo – Brasil), com peso de 30 a 35g, 

foram utilizados no presente estudo. Os animais receberam alimentação padronizada para 

camundongos (Nuvilob CR – 1, NUVITAL) ad libitum, mantidos em densidade de 05 

animais/gaiola, estando expostos a fotoperíodos de 12/12 h, em sala climatizada (22°C).  

Todos os procedimentos foram realizados de acordo com o Comitê de Ética em Uso de 

Animais (CEUA) desta instituição, conforme o protocolo 009/2013 (Anexo 1). 

 

3.2. Reagentes 

 

Todos os reagentes utilizados no desenvolvimento deste projeto de pesquisa foram 

adquiridos com grau de pureza analítica superior a 98%. 

 

3.3. Veneno bruto de B. jararaca  

 

O veneno bruto de B. j (VB) liofilizado foi fornecido pelo Laboratório de 

Herpetologia do Instituto Butantan (São Paulo – Brasil). 
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3.4. Obtenção da Fração Peptídica de baixo peso molecular (FP) 

 

O veneno bruto (~2g) foi dissolvido em um volume final de 20 mL de acetato de 

amônio 0,1M, pH 5,0, filtrado por meio de uma membrana um filtro de corte molecular de 

10 kDa (Millipore -Billerica, MA, USA) e liofilizado. O rendimento da FP foi estimado pela 

razão entre a quantidade inicial (g) do VB e a massa (g) do produto filtrado e liofilizado. 

Para confirmar a ausência de enzimas proteolíticas ou outras proteínas (>10kDa), o filtrado 

contendo a FP foi analisada por SDS-PAGE, atividade gelatinolítica e espectroscopia de 

massas, conforme descrito na literatura [77]. 

 

3.5. Efeito da FP no testículo após administração via intratesticular (i.t.) ou 

intraperitoneal (i.p.) 

 

3.5.1. Administração i.t. da FP 

 

Os animais (n=6) foram anestesiados por injeção via i.p. com Ketamina:Xilazina (2:1) 

e, submetidos uma incisão média abdominal. Os testículos dos animais receberam injeções 

diretas no testículo direito com solução NaCl 0,9% estéril (Veículo - grupo controle) (m/v) e 

5µg da FP em 20µL do veículo no testículo esquerdo, conforme descrito na literatura [78]. A 

FP ou o veículo foram administrados em dois locais por testículo, com aproximadamente 

10µL por local do testículo, utilizando uma seringa acoplada a uma agulha de 30 gauges. A 

eutanásia dos animais foi realizada por meio de câmara de CO2.  

 

3.5.2. Administração i.p. da FP 

 

Camundongos machos e adultos, com peso entre 30 e 35g foram separados em dois 

grupos (6 animais por grupo) e tratados diariamente com 5µg/animal/dia de FP diluída em 
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solução NaCl 0,9% (20 µL) (m/v) ou apenas tratados com veículo (controle) via 

administração intraperitoneal. Após 15 dias de tratamento, os animais foram eutanasiados 

por asfixia em câmara de CO2 e os testículos foram coletados para a análise morfológica e 

morfométrica. 

 

Via intratesticular Via intraperitoneal  

n=6 n=6 

Anestesia (Xilazina:Ketamina) Anestesia (Xilazina:Ketamina) 

TD – NaCl 0,9% estéril 

TE – FP 5µg (Dose única) 

FP 5µg por dia (15 dias) 

Eutanásia – Câmara de CO2 Eutanásia – Câmara de CO2 

Órgãos coletados e fixados em solução  

Bouin 4% 

Órgãos coletados e fixados em solução 

Bouin 4% 

Coloração PAS - Hematoxilina Coloração PAS - Hematoxilina 

 
Tabela 2. Delineamento experimental dos grupos amostrais com tratamento via intratesticular e via 

intraperitoneal. 
 

3.5.3. Processamento dos testículos 

  

Os testículos foram imersos em solução de Bouin (4% de formaldeído com ácido 

pícrico) por 8h. Após, foram submetidos à desidratação em solução alcoólica com 

concentrações crescentes (70% a 95%) e, em seguida, embebidos em Paraplast® (Sigma 

Chemical Company, USA). Os cortes histológicos (4µm de espessura) foram obtidos em 

micrótomo automático (Leica RM 2155; Germany) com lâmina de aço e colocados em 

banho maria (42ºC) para posterior posicionamento na lâmina de vidro. Após a 

desparafinização com xilol e uma solução de álcool absoluto-xilol (1:1), os cortes 

histológicos foram hidratados em solução alcoólica com graduação decrescente. Em 
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seguida, os cortes foram submetidos ao processo de coloração com Hematoxilina-Eosina ou 

corante Tricrômico de Mallory para a análise morfológica do epitélio seminífero. 

O ácido periódico de shiff (PAS) juntamente com o método de histoquímica com 

hematoxilina de Harris foi utilizado para determinar as fases do ciclo do epitélio seminífero. 

Após a coloração, os cortes histológicos foram desidratados e montados, e a lamínula foi 

posta sobre a amostra goma de Damar. As preparações foram analisadas em microscópio 

óptico (2 Axioskop, Zeiss, Alemanha), e as imagens foram obtidas com câmera digital com 

sistema Pixera (Pixera Corporation, EUA), acoplada ao microscópio óptico e um 

computador (Intel Pentium®), utilizando o software Photoshop 7.0.1 (Adobe Systems, 

EUA). 

 

 3.5.4 Determinação dos parâmetros morfológicos 

 

A caraterização dos efeitos da FP após administração via i.t. ou i.p. foi realizada pela 

análise das características morfológicas dos espaços tubulares [túbulos seminíferos (com 

redução da espessura do epitélio seminífero, deslocamentos de células germinativas do 

epitélio para o lúmen dos túbulos e presença de rupturas no epitélio seminífero)] e espaço 

intertubular (em particular de células de Leydig, os vasos sanguíneos, vasos linfáticos, 

fibroblastos, macrófagos, e mastócitos). 

 

3.5.5. Determinação dos parâmetros morfométricos 

 

Os cortes histológicos dos testículos de todos os animais foram corados em PAS - 

Hematoxilina e observados em fotomicroscópio Zeiss Axioskop 2. Os túbulos seminíferos 

circulares ou quase circulares dos estádios I, V, VII/VIII e XII do ciclo do epitélio 
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seminífero (n=4 para cada lâmina), caracterizando o início, o meio e o fim do ciclo, foram 

identificados utilizando a metodologia do sistema acrossomal [89]. As imagens foram 

capturadas em câmera digitalizadora Pixera (Pixera Corporation, EUA) acoplada ao 

microscópio óptico e a um microcomputador Pentium 5. Os parâmetros morfométricos 

analisados foram: O diâmetro dos túbulos seminíferos (em mm), altura do epitélio 

germinativo (em mm) e o diâmetro do lúmen dos túbulos seminíferos (em mm). Esses dados 

foram levantados utilizando o software Sigma Scan Pro 5 (Jandel Scientific Corporation, 

EUA).  

 

3.5.6. Análise quantitativa das células germinativas no epitélio seminífero 

 

As mesmas imagens capturadas para o estudo da morfometria descrita no item 

anterior foram utilizadas para a análise quantitativa das células germinativas. As imagens 

foram analisadas com o auxílio do programa Adobe Photoshop 7.0.1, com uma grade 

reticulada de 1.575 pontos no zoom de 66,7%. Somente as células que estavam nos pontos 

de intersecção foram contadas. 

 

3.5.7. Capacidade de suporte das células de Sertoli  

 

A avaliação da capacidade de suporte neste experimento foi realizada com os dados 

da análise quantitativa, dividindo o total de células germinativas pelo total das células de 

Sertoli por estádio, de acordo com o protocolo descrito por RUSSEL e colaboradores [79]. 

3.6. Efeitos do envenenamento sobre o testículo de camundongos após administração 

intramuscular (i.m.) do (VB) da serpente B. jararaca 
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3.6.1. Delineamento experimental e condições de tratamento 

 

Os camundongos foram organizados em dois grupos (n=6 por grupo) e tratados via 

intramuscular com uma dose de 1,6 mg/kg de veneno bruto de Bj (Grupo VB) solubilizado 

em 50µL de NaCl 0,9% (m/v) estéril; ou somente o veículo com 50µL de solução estéril 

(Grupo C, controle), utilizando uma seringa de 0,5 mL (BD ULTRA-FINE) com agulha fixo 

de 30 gauge.  

Após período de tratamento de 24h, os animais foram eutanasiados com Xilasina® e 

Ketamina®, ambos com a dose de 100mg/Kg administrados via intraperitoneal. Em seguida, 

foi coletada uma alíquota de sangue (~1,5mL) de cada animal (sem anticoagulante via 

punção cardíaca), os testículos e fragmentos de músculo reto femoral (local da inoculação 

do VB). O sangue foi armazenado em microtubo, mantido em repouso por uma hora em 

temperatura ambiente e submetido a uma centrifugação a 1.500 x g por 5 minutos para 

obtenção do soro.  Parte das amostras (músculo e testículo) foram armazenados a -80ºC para 

destinada a avaliação bioquímica (sangue) e obtenção dos espectros por FT-Raman, e a 

outra parte das amostras (músculo e testículo) foram fixadas em solução Davidson 

modificada, e posteriormente analisados por histologia.  

 

3.6.2. Caracterização morfológica do MEE 

 

As amostras de músculo reto femoral, local da aplicação do VB e veículo, foram 

coletados e processados, seguindo o protocolo descrito no item 3.5.3 

 

3.6.3. Caracterização do envenenamento pelo perfil espectral do músculo estriado 

esquelético através FT-Raman  
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3.6.3.1 Padronização dos parâmetros para a coleta dos espectros por FT-Raman 

 

Para coletar os perfis espectrais das amostras utilizou-se o equipamento FT-Raman, 

modelo Multiram (Bruker, Inc., Karlsruhe, Alemanha), com laser Nd:YAG 

(Neodímio:granada de ítrio e alumínio), com comprimento de onda de 1064 nm, e uma faixa 

espectral de 3600-50 cm
-1

. O equipamento está disponível na Central Multiusuário (CEM) 

da Universidade Federal do ABC, campus Santo André, SP. 

Inicialmente, foram analisadas amostras de músculo e testículo. As amostras foram 

retiradas do freezer -80ºC e mantidas em gelo seco até o momento da análise. As amostras 

foram submetidas a cortes de aproximadamente 2 mm com o auxílio de uma lâmina de 

bisturi estéril e, em seguida, acomodadas em suporte para a aquisição dos espectros. Os 

ensaios de padronização foram feitos testando distintos parâmetros com base nos dados 

disponíveis na literatura que analisaram diferentes tecidos biológicos, como pele e colo retal 

[95]. Parâmetros com 250 mW de potência e varredura de 160 scans, 500 mW de potência e 

varredura de 160 scans e 500 mW de potência e 80 scans foram testados, sendo todos com a 

mesma resolução de 4 cm
-1

. Para cada parâmetro foram realizadas 3 leituras de cada 

amostra. Posteriormente, verificou-se a presença de outlayers, sendo que os espectros que 

apresentaram perfil muito abaixo ou muito acima da média foram excluídos. A seguir, os 

espectros foram convertidos para o formato ASCII para posterior processamento e análise 

no Origin ® 8.5 (Massachusets, EUA). No pré-processamento, a linha de base dos espectros 

foi ajustada utilizando os recursos do software OPUS


 (Bruker, Inc., Karlsruhe, Alemanha) 

do sistema FT-Raman utilizado. Em seguida, todos os espectros foram normalizados 

vetorialmente, para diminuir a interferência dos espectros de fluorescência que são emitidos 

simultaneamente e os gráficos expressos com a média e desvio padrão.  
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3.6.3.2 Aquisição dos espectros de músculo reto femoral por FT-Raman 

 

O parâmetro estabelecido para a aquisição dos espectros foi com potência de 500 mW, 

varredura de 80 scans e resolução de 4cm 
-1

. O protocolo de conservação, preparação das 

amostras, pré-processamento e processamento dos espectros foi o mesmo descrito no item 

3.6.3.1. Para classificação estatística os espectros foram submetidos à Análise de 

Componentes Principais utilizando o software Minitab 17 (Penssilvânia, EUA) (PCA – 

Principal Components Analysis). Os resultados da PCA confrontam os PCs (componentes 

principais) ao deslocamento Raman e de Fluorescência, indicando prováveis diferenças entre 

os espectros obtidos. O modelo de diagnóstico foi realizado por análise de discriminantes 

linear com validação cruzada. Posteriormente, os espectros foram submetidos ao cálculo da 

área sob a curva dos picos de maior importância para análise, utilizando o software 

SigmaPlot 11.0 (Califótnia, EUA). A análise estatística sob a curva foi realizada no software 

Graph Prisma 5.0 (Califórnia, EUA), e expressando a média mais desvio padrão. 
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3.6.4 Determinação quantitativa da atividade enzimática da Creatino quinase total 

(CK) 

 

Os níveis de CK foram realizados com o kit de dosagem obtido junto à DAS InVitro 

(Minas Gerais, Brasil) Brevemente, preparou-se uma solução contendo reagente enzimático 

(Tampão imidazol pH 6,2, 125 mmol/L; Glicose 25 mmol/L; Acetato de Magnésio 12,5 

mmol/L; EDTA 2,5 mmol/L; AMP 6,25 mmol/L; N-acetilcisteína 0,25 mmol/L; 

Diadenosina pentafosfato 12,5 µmol/L; NADP 2,5 mmol/L; HK >5,0  U/mL; Estabilizador-

SH 31,25 mmol/L;  Azida sódica 0,095%) e reagente substrato (ADP 10 mmol/L; G6P-

DH>14 U/mL; Creatina fosfato 150 mmol/L; Azida  sódica 0,095%) na proporção de 4:1. 

Em microplaca de 96 poços foi pipetado 200 µL da solução (Enzimático + Substrato) em 

cada poço, seguida da adição de 5 µL de cada amostra de soro. Após, a microplaca foi 

incubada por 5 minutos em estufa a temperatura de 37ºC, e posteriormente a leitura da 

densidade óptica, em espectrofotômetro EPOCH com comprimento de onda de 340 nm. 

Foram realizadas quatro leituras, A0 (logo após o tempo de incubação em estufa), A1 (um 

minuto após o término da leitura A0), A2 (dois minutos após a leitura A0) e A3 (três 

minutos após a leitura A0). A média da variação de absorbância por minuto (ΔA/minuto) foi 

obtida de acordo com a seguinte equação: 

 

                                    ∆𝐴 𝑚𝑖𝑛⁄ =
(𝐴1−𝐴0)+(𝐴2−𝐴1)+(𝐴3−𝐴2)

3
 

 

Os valores foram expressos em UI (Unidade Internacional). 
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3.6.5 Caracterização do perfil espectral do testículo após envenenamento via i.m. 

 

Os testículos coletados foram submetidos a leituras para obtenção de espectros em 

equipamento FT-Raman, seguindo os parâmetros já descritos no item 3.6.3.2. 

 

3.7 Análise Estatística 

 

A análise dos dados obtidos nos experimentos realizados com FP via i.p e via i.t, CK e 

os valores das áreas sob a curva dos picos resultantes da técnica FT-Raman foram realizadas 

com o auxílio do software Graph Prisma 5.0 (de onde – origem), utilizando o teste ANOVA 

de uma via com o pós-teste de Tukey, ou ANOVA de duas vias com o pós-teste de 

Bonferroni, de acordo com o número de variáveis a serem analisadas. Para a análise 

estatísticas dos componentes principais foi utilizada a matriz de covariância e a análise 

discriminante quadrática foi feita utilizando os dados de PC1-PC3, onde os valores 

correspondem a 90% ou mais dos valores absolutos, utilizando os recursos do software 

Minitab 17.0 (Penssilvânia, EUA). 
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4. RESULTADOS  

 

4.1. Efeitos da FP no testículo de camundongos tratados via i.p. e i.t 

 

Na análise morfológica dos testículos de animais tratados com FP via i.p. observou-

se a presença de rupturas e discreta desorganização do epitélio seminífero. Destaca-se ainda, 

a presença de células germinativas no lúmen dos túbulos. Em contrapartida, os animais 

pertencentes ao grupo controle apresentaram aspectos morfológicos do epitélio e túbulos 

seminíferos preservados (Figura 4A-F).  

Já o testículo dos animais tratados com FP via i.t apresentaram alterações 

morfológicas mais intensas do que os animais tratados via i.p. em relação ao grupo controle 

(Figura 4G-L). Observou-se a presença de túbulos seminíferos degenerados, perda das 

células germinativas no epitélio seminífero, redução da altura do epitélio e aumento do 

lúmen dos túbulos seminíferos. Ainda, observou-se que as alterações no testículo de animais 

tratados via i.t. foram mais intensas do que as observadas no testículo de animais tratados 

via i.p. 

A análise dos parâmetros morfométricos dos testículos de animais tratados via i.p. 

demonstrou o aumento significante da altura do epitélio seminífero e redução do lúmen dos 

túbulos seminíferos em relação ao grupo controle tratado via i.p. Por outro lado, não se 

observou diferenças significantes entre os grupos tratados via i.p. em relação diâmetro dos 

túbulos seminíferos (Figura 5A). Por outro lado, animais tratados com FP via i.t. 

apresentaram redução da altura do epitélio seminífero, causando, consequentemente, 

aumento do diâmetro do lúmen dos túbulos seminíferos em relação ao grupo controle tratado 

via i.t. (Figura 5A).  
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As análises de capacidade total de suporte (CS) mostraram que os animais tratados 

com FP via i.p. apresentaram aumento significante da CS nos estádios I e VII/VIII em 

relação ao grupo controle via i.p. Já nos animais tratados com FP via i.t. observou-se 

redução significante na CS nos estádios I, V, VII/VIII em relação ao grupo controle tratado 

via i.t (Figura 5B). 
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Figura 4. Análise morfológica do epitélio seminífero de camundongos adultos tratados com FP 

por administração intraperitoneal e intratesticular. Fotomicrografias dos túbulos seminíferos de 

ratos machos adultos tratados via i.p. com veículo (A; B e C) e FP (D; E e F). No painel D, E e F 

observa-se  túbulos seminíferos com ruptura do epitélio e a presença de células germinativas no 

lúmen. Não foi observada alteração no epitélio seminífero a partir de ratos tratados com veículo. (G , 

H e I ) fotomicrografias dos túbulos seminíferos do testículo direito de ratos machos adultos tratados 

via i.t. com o veículo e (J; K e L) túbulos seminíferos de ratos adultos machos tratados com FP. No 

painel J, K e L apresentaram túbulos seminíferos hipoespermatogênicos e com o número de células 

germinativas reduzida. Não foi observada alteração no epitélio seminífero do testículo tratado com 

veículo. Coloração: Tricrômico de Mallory. 
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Figura 5. Aspectos morfométricos dos túbulos seminíferos de camundongos tratados com FP. 

(A) Espessura do epitélio, diâmetro e lúmen dos túbulos seminíferos do grupo controle e tratados via 

i.p. e i.t. (B) Capacidade de total de suporte das células de Sertoli nos estádios I, V, VII/VIII e XII do 

ciclo do epitélio seminífero nos animais do grupo controle e tratados. Os dados foram apresentados 

como média e desvio padrão. A análise estatística foi feita pelo teste ANOVA de uma via, seguida 

do pós teste Tukey (* = p< 0,05 para animais tratados com FP via intratesticular em relação ao grupo 

controle; # = p<0,05 para animais tratados com FP via intraperitoneal em relação ao grupo controle). 
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A análise quantitativa das células germinativas indicou que os espermatócitos 

paquítenos (SP) apresentaram aumento significativo no número de células em animais 

tratados com FP via i.p. durante os estádios I, V, VII/VIII do ciclo do epitélio seminífero. 

Porém, os animais tratados com FP via i.t. causou diminuição significativa do número de 

células durante os mesmos estádios em relação ao respectivo grupo controle (Figura 6A). 

Durante o estádio V, as espermatogônias do tipo B (SPG-B) tiveram redução do número de 

células nos animais tratados com FP via i.t., não sendo observada diferença significativa no 

número de células nos animais tratados via i.p. Ainda, foi possível observar diminuição 

significativa do número de espermátides circulares (RP) em animais tratados via i.t. durante 

os estádios I, V, VII/VIII, e aumento considerável do número de células em animais tratados 

via i.p, durante os mesmos estádios (Figura 6A-C). Já no estádio XII observou-se redução 

significante no testículo de animais tratados com FP via i.t. dos espermatócitos zigótenos 

(SP-Z), mas sem alterações em animais tratados via i.p. Observa-se, ainda durante o estádio 

XII, a presença de alterações na quantidade de figuras meióticas (MF), tendo a quantidade 

desse tipo celular aumentada em animais tratados via i.p. e diminuição nos animais tratados 

via i.t. Não foram observadas alterações quanto ao número de células de Sertoli (SC) 

durante os estádios I, V, VII/VIII e XII do ciclo do epitélio seminífero nos grupos 

experimentais (Figura 6). 
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Figura 6. Efeitos da FP sobre o número de células germinativas no ciclo do epitélio seminífero 

de camundongos. As células germinativas estão apresentadas de acordo com os estádios (A) I, (B) 

V, (C) VII/VIII, (D) XII do ciclo do epitélio seminífero em diferentes condições de tratamento. Os 

dados foram apresentados como média e desvio padrão. A análise estatística foi feita pelo teste 

ANOVA de uma via, seguida do pós teste Tukey (* = p< 0,05 para animais tratados com FP via 

intratesticular em relação ao grupo controle tratados pela mesma via; # = p<0,05 para animais 

tratados com FP via intraperitoneal em relação ao grupo controle tratados pela mesma via. SC 

(Célula de Sertoli); SPG A (Espermatogônia tipo A) SP (Espermatócito Paquíteno); RP (Espermátide 

Circular); SPG-B (Espermatogônia Tipo B); SP-I (Espermatócito pré leptóteno); SP-Z 

(Espermatócito Zigóteno); SS (Espermatócito secundário); MF (Figuras Meióticas).  
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4.2. Efeitos locais e séricos do envenenamento por B. jararaca  

 

4.2.1. Aspectos morfológicos do MEE de camundongos tratados com VB  

 

Fragmentos dos músculos de todos os animais tratados ou não foram coletados e 

processados por técnicas histológicas convencionais para caracterizar o envenenamento por 

VB no local de injeção após 24h. No grupo de animais controle observou-se a presença de 

miócitos multinucleados com fibras musculares longas, de acordo com o esperado (Figura 

7A e B). Por outro lado, nos animais tratados com VB verificou-se intensa hemorragia no 

local de aplicação após 24h, caracterizada pela desorganização das fibras musculares, 

aumento significativo de núcleos celulares e necrose tecidual (Figura 7C e 7D).  
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Figura 7. Análise morfológica do músculo reto femoral de camundongos tratados ou não com 

VB após 24h. (A, B) Grupo controle tratados com NaCl 09% (m/v).. Observar a presença de fibras 

musculares e núcleos periféricos preservados; (C,D) Grupo VB. (). Observar a desorganização das 

fibras musculares e aumento de núcleos entre as fibras; Coloração: Hematoxilina & Eosina.  
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4.2.2. Padronização dos parâmetros para a coleta dos espectros por FT-Raman  

 

Amostras de músculo reto femoral e testículo de animais do grupo controle foram 

submetidos às analises por FT-Raman em diferentes condições para identificar os melhores 

parâmetros técnicos durante obtenção dos espectros dos órgãos. A figura 8 apresenta os 

espectros obtidos em diferentes condições de parâmetros, com variação da potência do laser 

e número de scans as quais as amostras foram submetidas. Cada amostra foi submetida a 

três leituras e o gráfico espectral está apresentado com média e desvio padrão. O perfil 

apresentado por fragmentos de músculo se comportou de forma semelhante dentre todas as 

variações de parâmetros, mas nota-se certa tendência de maior sensibilidade da técnica ao 

utilizar a potência de 500mW de laser e 80 scans. Por outro lado, os perfis obtidos nas 

amostras de testículo indicam que os parâmetros de 500mW e 80 scans foram mais sensíveis 

em relação aos outros. .  
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Figura 8. Padronização da Técnica FT-Raman. Espectros das amostras de músculo reto femoral 

(A) e testículo (B) obtidos em diferentes condições de parâmetros. Linhas contínuas representam a 

média e as sombras representam o desvio padrão. 
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4.2.2. Perfil espectral do músculo estriado esquelético por FT-Raman 

 

Os perfis espectrais das amostras de músculos foram obtidos por meio de 

espectroscopia FT-Raman e foram separados em faixas de alta (3600-2500 cm
-1

) e baixa 

frequência (2500-500 cm
-1

).  

Em alta frequência (Figura 9A), ao observar o perfil espectral das amostras do grupo 

controle e do grupo VB, nota-se um comportamento semelhante. Entretanto, é possível notar 

uma provável diferença de intensidade na faixa de 3100 a 3400 cm
-1

, com pico na região de 

3198 cm
-1, 

correspondente a ligação aromática N-H (Tabela 3).  

Tabela 3. Atribuição de picos obtidos por espectroscopia FT-Raman nas regiões de 

alta e baixa frequência [36]. 

Banda Principal atribuição 

1 - 3198 Ligação Aromática N-H 

2 - 3062 Alongamento aromático C-2  

3 - 2931 C-H – Lipídios e Proteínas 
4 - 2860 CH3 Lipídios 
5 - 1659 Amida I 
6 - 1548 Ácido Nucleico 
7 - 1451 Proteína (Deformação CH2) 

8 - 1325 

9 - 1169 
Amida III (Colágeno) 

Lipídios, ácidos Nucleicos (C, G, A) 
10 - 1082 Ligação C-N em proteínas 
11 - 1048 Fenilalanina 
12 - 1000 Anel aromático Fenilalanina 
13 - 937 Glicogênio; Prolina, Valina; estrutura proteica (α hélice)  

 

 

Em baixa frequência (Figura 9B), região que apresenta maior quantidade de picos, 

observa-se algumas diferenças no perfil espectral quando comparados o grupo controle, 

sendo possível observar prováveis diferenças de intensidade no intervalo de 1800-700 cm
-1

.  
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Figura 9. Caracterização qualitativa do perfil espectral do músculo tratado ou não com VB. 

Espectros em alta frequência (Intervalo 2500 – 3600 cm
-1

) (A) e baixa frequência (Intervalo 500-

2500 cm
-1

) (B) obtido pela técnica FT-Raman de músculo reto femoral de animais dos grupos 

controle e VB após 24h de tratamento. Linhas contínuas representam a média, enquanto que as 

sombras representam o desvio padrão. 
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A análise dos componentes principais (PC) foi obtida separadamente para as regiões 

de alta e baixa frequência por uma matriz de covariância [84]. A análise discriminante 

quadrática foi feita a partir dos valores de PC1-PC3 (Figura10). A identificação correta dos 

perfis espectrais do grupo VB em alta frequência chegou a proporção de cerca de 83%, 

enquanto que o perfil espectral desses animais em baixa frequência a proporção correta de 

separação foi de 100%. Os animais pertencentes ao grupo controle, em alta frequência, a 

proporção de separação foi de 100% e em baixa frequência os níveis de separação correta foi 

de cerca de 83%. 

 

Figura 10. Análise discriminante do perfil espectral obtido nas amostras de músculo. Validação 

cruzada para valores obtidos dos animais dos grupos tratados com VB ou não (grupo controle) de 

músculo reto femoral após o período de 24 h de tratamento. VB: veneno Bruto; HF: espectros de alta 

frequência; LF: espectros de baixa frequência.  
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Para complementar os dados obtidos através da técnica FT-Raman, foi realizado o 

cálculo da área sob a curva de todos os picos aparentes nos espectros de alta e baixa 

frequência. As áreas obtidas dos picos 3198 (Ligação aromática N-H), 1659 (Amida I), 1451 

(Deformação de CH2 em proteína) e 1325 (Amida III – Colágeno) no grupo VB foram 

menores em relação ao grupo controle. 

Figura 11. Área sob a curva dos espectros obtidos de amostras de músculo reto femoral. 
Cálculo de área sob a curva dos picos aparentes no perfil espectral em alta e baixa frequência de 

fragmento de músculo reto femoral de animais tratados com solução controle ou VB após o período 

de 24h A análise estatística foi feita pelo teste ANOVA de uma via, seguida do pós teste Tukey 

(p<0,001).  
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4.2.3. Avaliação dos níveis séricos de Creatino quinase (CK)  

 

Os animais tratados com VB após 24h apresentaram aumento nos níveis de CK 

quando comparados aos animais tratados com NaCl 0,9% (controle) (Figura 12).  

Figura 12. Avaliação dos níveis de CK. O sangue coletado dos animais tratados com solução 

controle e VB foram submetidos à avaliação bioquímica para elucidar a atividade da enzima CK. A 

análise estatística foi feita pelo teste ANOVA de uma via, seguida do pós teste Tukey (*=P<0,05).  
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4.3. Efeitos do envenenamento por B. jararaca no testículo 

 

Os espectros obtidos do testículo de animais dos grupos controle e VB também foram 

separados em regiões de alta e baixa frequência e analisados da mesma forma que descrito 

no item 4.2.2 e 3.6.3.2. No testículo, os perfis espectrais de alta e baixa frequência dos 

animais do grupo controle e VB foram similares, não sendo possível apontar prováveis 

diferenças de intensidade dos picos obtidos (Figura 13). 
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Figura 13. Caracterização qualitativa do perfil espectral de amostras de testículo. Espectros em 

alta frequência (Intervalo 2500 – 3600 cm
-1

) (A) e baixa frequência (Intervalo 500-2500 cm
-1

) (B) 

obtido pela técnica FT-Raman de testículo de animais dos grupos controle e VB após 24h de 

tratamento. Linhas contínuas representam a média, enquanto que as sombras representam o desvio 

padrão. 
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A análise dos componentes principais (PC) foi realizada separadamente para as 

regiões de alta e baixa frequência por uma matriz de covariância, utilizando os recursos dos 

Softwares Minitab 17.0. A análise discriminante quadrática foi fundamentada nos valores 

obtidos de PC1-PC3 para os animais pertencentes aos dois grupos de tratamento, após o 

período de 24h. Em alta frequência, a proporção de separação correta da análise 

discriminante para os animais do grupo VB foi de 80%, enquanto que os animais do grupo 

controle foi de 100 %, já quando observado o gráfico de análise discriminante para o 

comportamento do perfil espectral em baixa frequência, os animais que receberam o 

tratamento com VB tiveram a separação correta de 100%, ao passo que os animais que 

receberam apenas a solução controle tiveram uma proporção de separação correta de 

80%.(Figura 14).  

 

Figura 14. Análise discriminante do perfil espectral obtido nas amostras de testículo. Validação 

cruzada para valores obtidos dos animais dos grupos tratados com VB ou não (grupo controle) de 

testículo após o período de 24 h de tratamento. VB: veneno Bruto; HF: espectros de alta frequência; 

LF: espectros de baixa frequência.  
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Ao observar o gráfico que exibe os valores de área sob a curva, não foi possível 

observar diferenças estatísticas significantes em nenhum dos picos que foram submetidos ao 

cálculo de área sob a curva. 

 

Figura 15. Área sob a curva dos espectros obtidos de amostras de testículo. Cálculo de área sob 

a curva dos picos aparentes no perfil espectral em alta e baixa frequência de fragmento de músculo 

reto femoral de animais tratados com solução controle ou VB após o período de 24h. A análise 

estatística foi feita pelo teste ANOVA de uma via, seguida do pós teste Tukey (p<0,001)  
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5. DISCUSSÃO 

 

Animais peçonhentos representam um grande problema de saúde pública em todo 

mundo, acarretando problemas maiores em países subdesenvolvidos e emergentes [1-3]. As 

serpentes destacam-se entre os animais que causam acidentes em humanos devido ao 

número de espécies ser maior em relação a outros animais peçonhentos [5]. No Brasil, no 

ano de 2013, os acidentes ofídicos registrados chegaram a 25302, dos quais 1487 resultaram 

em óbito da vítima (Ministério da saúde, 2013). O gênero Bothrops é o maior responsável 

pelos acidentes ofídicos no território nacional, correspondendo a 84 % do total de acidentes 

[7] devido a sua ampla distribuição geográfica.  

Venenos de animais, principalmente de serpentes, são bastante atrativos para a 

comunidade científica, devido a sua composição rica em biomoléculas ativas, que servem, 

principalmente, para a caça dos seus portadores, facilitando a captura de presas. O veneno da 

serpente Bothrops jararaca apresenta componentes proteicos como metaloproteinases, 

serinoproteases, fosfolipases, fatores de crescimento, peptídeos biologicamente ativos, 

chamados de BPPs, dentre outros [2,3,6].  

Vítimas de acidentes ofídicos podem apresentar complicações locais como 

hemorragia e necrose tecidual, bem como complicações sistêmicas, como coagulopatia, 

hemorragia sistêmica, insuficiência renal aguda, complicações neurotóxicas e hipotensão 

[2,3,6,12], entretanto, não há relatos na literatura sobre a ação do veneno de Bj sobre a 

reprodução masculina. Com isso, o presente trabalho envolve a avaliação dos efeitos do 

veneno sobre o testículo de camundongos adultos após indução de envenenamento via 

intramuscular e foi dividido em dois estudos.  
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5.1. Efeitos da FP sobre o epitélio seminífero após administração via i.p ou via i.t. 

 

Nesse estudo procurou-se avaliar os efeitos das moléculas de baixo peso molecular 

(abaixo de 10 kDa – FP: fração peptídica) presentes no veneno da serpente Bj sobre a 

estrutura do epitélio seminífero. Para tal avaliação foram adotadas duas vias de 

administração, a via intratesticular (i.t) e via intraperitoneal (i.p). A via i.t foi adotada para 

avaliação direta da ação das moléculas presentes na FP sobre o epitélio seminífero nos 

testículos. Já a segunda via i.p, via de tratamento sistêmica, onde a FP é distribuída por 

vários órgãos pela corrente sanguínea até atingir o testículo, podendo ocasionar efeitos 

diretos ou indiretos no epitélio seminífero. De fato, a análise dos resultados obtidos 

utilizando as duas vias de administração demonstram que a FP alterou em ambos os casos, e 

com algumas particularidades, a estrutura do epitélio seminífero.  

O grupo tratado com FP via i.p apresentou rupturas no epitélio seminífero, aumento 

na altura do epitélio, redução do compartimento adluminal e aumento de alguns tipos de 

células germinativas. Ainda, observa-se a presença de células germinativas em 

espermiogênese no lúmen dos túbulos seminíferos. Estes resultados sugerem que as 

alterações podem estar relacionadas com a inibição da enzima conversora de angiotensina - 

isoforma testicular (ECAt), uma vez que Ferreira e colaboradores [24] descreveu a ação 

inibitória de BPPs sobre a ECA, isoforma somática. A ECAt, de estrutura molecular 

semelhante a ECA somática, só é expressa no testículo, e está relacionada a maturação de 

células germinativas [43-47] e, na fertilização [48]. Sendo assim, este resultado poderia ser 

explicado apoiando-se na hipótese de que na FP encontra-se um conjunto de BPPs que 

poderia inibir a ECAt e maturação das espermátides circulares, provocando um acúmulo de 

células germinativas ainda em desenvolvimento e aumentando a altura do epitélio.  
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A partir das propriedades biológicas dos BPPs sobre a ECAs foram desenvolvidos 

medicamentos para o controle da pressão arterial, como o captopril e lisinopril. Porém, 

nosso grupo tem demonstrado que animais tratados com captopril via intratesticular não 

apresentaram alterações no epitélio seminífero [21]. Já Behara e colaboradores [85] 

mostraram que animais naturalmente hipertensos, apresentaram alteração vascular no 

epitélio seminífero, bem como diminuição na contagem de espermatozoides. Entretanto, 

quando os animais foram tratados com enalapril, também inibidor de ECA, não 

apresentaram tais alterações e levantam indícios de que o comprometimento na reprodução 

está associado à redução da nutrição das células germinativas em animais hipertensos. 

Já os animais tratados com FP via i.t, por ser uma via de administração direta, 

apresentaram rupturas no epitélio seminífero bem mais intensas e diminuição na altura do 

epitélio ao ponto de não se observar a presença de espermátides circulares na superfície do 

epitélio, além da presença de aglomerados celulares em diferentes fases da espermatogênese 

na luz do lúmen dos túbulos seminíferos.  

Na FP, é encontrado o BPP-10c, um decapeptídeo capaz de modular positivamente a 

ação da enzima AsS, responsável pela produção de L-arginina, que por sua vez, serve como 

substrato para a enzima NO sintase. Tendo em vista os resultados obtidos no estudo 

utilizando enalapril juntamente com dados obtidos por Guerreiro e colaboradores [65], pode-

se inferir que a alteração na morfologia do epitélio seminífero esteja diretamente ligada ao 

aumento dos níveis de NO, provenientes do aumento da atividade enzimática da AsS, 

modulado por componentes constituintes da FP, uma vez que dados obtidos por Niknafs e 

colaboradores [82] correlacionam a dinâmica dos complexos juncionais da barreira 

hematotesticular com o nível NO.  
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Em complementação ao experimento de morfologia, foi realizado testes 

morfométricos de regiões de testículos de animais submetidos a tratamento com FP via i.t e 

via i.p. A análise de morfometria corrobora com os resultados observados por técnicas de 

morfologia, apontando um aumento no número de células, em comparação com o grupo 

controle, do tipo espermatócito paquíteno, e espermátides circulares nos estádios I, V, VII e 

VIII, e diminuição do tipo celular figuras meióticas no estádio XII em animais que 

receberam tratamento via i.p. Entretanto, os animais que foram tratados via i.t, apresentaram 

um decréscimo em comparação ao grupo controle, dos tipos celulares espermatócito 

paquíteno e espermátides circulares nos estádios I, V, VII e VIII, espermatogônia do tipo B 

no estádio V, e espermatócito zigóteno, e figuras meióticas no estádio XII. 

Este tipo de análise comprova a análise descrita por técnicas de morfologia, podendo 

afirmar uma alteração na composição do epitélio seminíferos de animais que receberam FP 

via i.p ou i.t. 

 

5.2. Efeitos do envenenamento sobre o testículo de camundongos após administração 

intramuscular (i.m) do (VB) da serpente B. jararaca 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos do envenenamento por Bj, induzido via 

intramuscular, sobre o testículo de camundongos. Para analisar os efeitos causados pelo 

veneno sobre o testículo dos animais submetidos ao envenenamento, foi necessário, 

primeiramente, caracterizar o envenenamento dos animais. Para isso foram utilizadas 

técnicas de histologia e FT-Raman com fragmentos de músculo reto femoral (local da 

inoculação do veneno), além da avaliação dos níveis séricos da proteína creatino quinase 

total.  
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Espectroscopia Raman e suas derivadas são amplamente utilizadas para análises de 

compostos químicos há bastante tempo. Porém, sua aplicação biológica foi tardia, devido 

aos altos níveis de fluorescência emitidos pelos tecidos biológicos ao entrarem em contato 

com o laser. A técnica foi se aprimorando e sendo aplicada para a análise de tecidos 

biológicos, principalmente no diagnóstico de determinadas doenças, por fornecer 

informações detalhadas sobre a composição molecular de um determinado tecido e com a 

vantagem de ser uma técnica minimamente invasiva [87,88]. 

A análise dos aspectos morfológicos dos fragmentos de músculos mostra alterações na 

organização e disposição das fibras musculares, além de intensa hemorragia quando 

analisado aspectos macroscópicos no local de administração do veneno. Estes efeitos podem 

ser atribuídos à degradação da matriz extracelular de células endoteliais e alteração na 

permeabilidade dos vasos sanguíneos, consequentemente resultando em hemorragia local 

pela ação de SVMPs, e principalmente PLA, já descritas na literatura [15, 12].  

Já os resultados obtidos a partir da técnica FT-Raman mostraram algumas diferenças 

entre o perfil espectral dos animais tratados com VB em relação aos animais do grupo 

controle. De acordo com dados da literatura [80,81], a PLA2 presente no VB é responsável 

pela quebra da cadeia fosfolipídica da membrana celular, liberando lipídeos e ácidos graxos. 

A banda 2860 cm
-1

 corresponde a lipídeos foi encontrada apenas no perfil espectral do grupo 

VB, sugerindo que sua presença está associada a ação da PLA2[12-17]. 

O fato de não haver relatos na literatura sobre a aplicação de tal técnica em tecidos 

como músculo estriado esquelético e testículo, implicou na necessidade de padronizar os 

parâmetros para a coleta dos espectros. Dessa forma, os espectros foram obtidos em 

diferentes condições, baseando-se em protocolos utilizados em tecidos biológicos diferentes 

já descritos na literatura [96,97]. As amostras que estavam congeladas a -80ºC foram 

retiradas do ultrafreezer e mantidas em gelo seco até o momento da obtenção dos espectros. 
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Cada amostra foi cortada com o auxílio de um bisturi estéril e foi submetida a 3 leituras para 

obtenção do espectro. Observou-se que os perfis espectrais coletados com a potência de 

laser a 500 mW e uma varredura de 80 scans foram os mais adequados, pois apresentou 

maior sensibilidade às vibrações moleculares. Vale ressaltar que não foi encontrado 

trabalhos que aplicaram a técnica FT-Raman nas análises de testículo e músculo. Por outro 

lado, há relatos da utilização da espectroscopia Raman, mas as configurações dos aparelhos 

bem como os parâmetros necessários utilizadas pelas duas técnicas diferem entre si. Assim, 

esses parâmetros foram utilizados para todas as amostras apresentadas no presente trabalho, 

tanto para músculo quanto para testículo. 

O perfil espectral do músculo após o período de 24 h da aplicação do VB apresenta 

diminuição da intensidade das bandas 3198 (Ligação aromática N-H), 1659 (Amida I), 1451 

(Deformação de CH2 em proteína) e 1325 (Amida III – Colágeno) com diferenças 

significativas (p<0,001) [86]. Desta forma, pode-se sugerir que os níveis reduzidos dessas 

moléculas pela ação dos componentes do VB poderiam ser explicados em função da ação 

das enzimas proteolíticas presentes no veneno que degradam o músculo, além de moléculas 

que estão presentes neste tecido, como o colágeno por exemplo [14,15].  

Os níveis séricos da proteína creatino quinase (CK) total também foram avaliados 

nesse estudo. A CK é uma enzima muito importante no nível celular, podendo ser 

encontrada principalmente no músculo estriado esquelético, embora seja encontrado em 

músculo liso e em alguns outros órgãos como o fígado e o pâncreas [16,83]. Durante a 

atividade muscular, as células utilizam ATP para obter energia, e a CK sintetiza novas 

moléculas de ATP através da transferência de uma molécula de fosfato para uma molécula 

de ADP [83]. Os dados obtidos de ensaio dos níveis de CK mostraram que o grupo VB 

apresentou o nível de CK em amostras de sangue maior em relação ao grupo controle e 
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sugerem que as lesões causadas no local de injeção do VB desencadearam lesões 

musculares, como já descrito na literatura [2,3,6,12].  

Assim, em linhas gerais, as análises por meio de espectroscopia FT-Raman, a 

caracterização morfológica de fragmento do músculo pelas técnicas histológicas, a análise 

macroscópica e a avaliação dos níveis séricos de CK demonstram que os animais foram 

envenenados como o esperado e, em seguida, avaliar efeito do veneno sobre o testículo 

desses animais, após envenenamento induzido via intramuscular. 

Os testículos dos animais do grupo controle e do grupo VB também foram analisados 

por espectroscopia FT-Raman para avaliar possíveis alterações estruturais e moleculares 

ocasionadas pela ação do veneno de Bj. A fim de evitar possível degradação das amostras e 

manter a integridade molecular dos tecidos envolvidos, as mesmas foram imediatamente 

congeladas em nitrogênio líquido após a coleta do material, e posteriormente armazenadas 

em freezer com temperatura de -80º C. O transporte do material foi feito de forma 

minunciosamente cuidadosa para que as amostras não sofressem qualquer tipo de alteração 

fisiológica e molecular, para isso as amostras foram acomodadas em caixa de isopor 

preenchida com gelo seco. As amostras se mantiveram acomodadas em gelo seco, até o 

momento do corte, com o auxílio de um bisturi estéril, para posterior leitura no equipamento 

Multiram.  

Os espectros obtidos foram submetidos ao pré-processamento, com o auxílio do 

software Opus, onde os espectros foram separados em alta e baixa frequência, para ampliar a 

qualidade das informações presentes nos espectros, assim aumentando a confiabilidade 

estatística empregada [36], e a linha de base foi corrigida, além da normalização vetorial dos 

espectros. 

A análise qualitativa do perfil espectral do grupo VB no testículo foi bastante similar 

em relação ao grupo controle, tanto nos espectros que mostram o intervalo de alta frequência 
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quanto os de baixa. Entretanto, a análise discriminante apontou que os perfis espectrais 

apresentam comportamentos distintos. A análise discriminante por análise dos componentes 

principais é um dos métodos mais comumente utilizados em análises de informações desta 

natureza [90,91]. Devido ao elevado número de informações contidas em um espectro, a 

análise direta dos espectros se torna difícil e pode aumentar as chances de erro analítico. 

Entretanto, a análise por componentes principais tende a compactar as informações 

aumentando confiabilidade da análise [91]. 

Ainda, para complementar as análises dos espectros do testículo foi feito o cálculo da 

área sob a curva dos picos aparentes no perfil espectral (3198, 3062, 2931, 1659, 1451, 

1310, 1265, 1082 e 1000 cm
-1

) tanto em alta quanto em baixa frequência, mas a análise 

estatística não apontou diferenças significantes entre os grupos experimentais. Convém 

ressaltar que até o momento, não há relatos na literatura quanto a utilização da técnica FT-

Raman e em testículo. Há poucos relatos na literatura utilizando a técnica espectroscopia 

Raman para o estudo na área de urologia com um foco maior em questões relacionadas à 

infertilidade [92,93,94]. Porém, a maioria dos relatos encontrados na literatura que utilizam 

esta técnica envolve o estudo de tumores na região urogenital, Osterberg e colaboradores 

[93] analisaram os espectros de túbulos seminíferos, afim de encontrar diferenças entre os 

espectros, com o objetivo de caracterizar túbulos seminíferos com o processo de 

espermatogênese ativo, porém os resultados dos espectros se mostraram bastante 

semelhantes, não sendo possível apontar diferenças que caracterizassem o objetivo do 

estudo. Embora a técnica tenha sido pouco utilizada, os autores afirmam que é promissora 

para estudos na área de urologia e fertilidade. Outro estudo realizado por Ma e 

colaboradores [94] envolveu a análise de células de Sertoli de pacientes com azoespermia 

obstrutiva por meio de espectroscopia Raman em comparação a indivíduos saudáveis. Eles 

verificaram que o perfil espectral dos pacientes com a doença relatada e saudáveis se 
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comportam de maneira semelhante. Entretanto, a análise dos PCs dos grupos aponta 

diferença estatística. Os resultados obtidos pelos autores no estudo citado acima se mostram 

bastante similar aos resultados obtidos no presente projeto. Entretanto, Ma e colaboradores 

[94] realizaram experimentos complementares (Western Blot, PCR real time, 

Imunofluorescência) para avaliar a credibilidade da técnica espectroscopia Raman. 

.  
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6. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho foi dividido em dois estudos. O primeiro estudo foi feito 

utilizando componentes de baixo peso molecular (inferior a 10 KDa) a partir do veneno de 

B. jararaca, como tratamento, por duas vias de administração, uma via local, intratesticular, 

e uma via sistêmica, via intraperitoneal. Os dados obtidos por técnicas de análises 

morfológicas e morfométricas, mostraram que os componentes presentes no veneno de Bj, 

nesse caso denominados FP, provocaram alterações no epitélio seminífero, tanto quando 

administrados por via local, quanto quando administrados por via sistêmica. As alterações 

causadas no epitélio seminífero após os tratamentos, permitem inferir que vítimas de 

acidentes ofídicos, podem apresentar como consequência, uma provável infertilidadae, 

mesmo que temporária, onde podemos atribuir essas alterações a interação dos componentes 

uitiilizados com a enzima conversora de angiotensina isoforma testicular (ECAt) e a enzima 

arginino succinato sintase (AsS), porém, existe a necessidade de estudos complementares 

para entender o mecanismo de ação dessas moléculas.  

O segundo estudo, utilizou a técnica FT-Raman para a análise de fragmentos de 

músculo estriado esquelético (m reto femoral), local de inoculação de veneno bruto e 

tratamento controle, onde apontou alterações já esperadas, com base em estudos já 

publicados após o envenenamento. Observou-se que há diferenças no perfil espectral entre 

os grupos experimentais, corroborando com os resultados obtidos a partir de micrografia, 

que apresenta os prejuízos causados pela ação local do veneno de Bj., além do aumento dos 

níveis séricos da enzima creatino quinase, demonstrando assim, o envenenamento dos 

animais. Esses dados, permitem concluir a efetividade da técnica FT-Raman quando 

aplicada a tecidos biológicos, sugerindo que a lesão muscular caracterizada pelo 

envenenamento induzido, pode ser detectada utilizando a técnica FT-Raman. 
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A técnica FT-Raman, também foi empregada para avaliar possíveis alterações no 

testículo após a indução do envenenamento, entretanto, não apontou diferenças estatísticas 

entre os animais dos diferentes grupos de tratamento.  

Para complementar este estudo, serão empregadas técnicas complementares, como 

PCR real time, imunofluorescência e Western Blot, para que se possa afirmar se há ou não, 

comprometimento na produção espermática de camundongos, após a indução de 

envenenamento por Bothrops jararaca. 
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