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Resumo 

Dentre as toxinas produzidas pelas aranhas do gênero 
Loxosceles destacam-se as Fosfolipases-D (PLD) como 
as principais responsáveis pelos efeitos biológicos que 
ocorrem após inoculação. Desta forma, neste trabalho, 
cortes histológicos da pele de coelhos tratados por vinte 
e quatro horas com as toxinas loxoscélicas 
recombinantes ativas ou mutadas e inativadas da 
espécie L. gaucho foram corados em P.A.S (ácido 
periódico e reativo de Schiff) e observadas quanto a 
integridade das membranas basais e da epiderme. Os 
resultados mostraram que na pele de coelho a toxina 
dermonecrótica recombinante ativa (LgRecDT1) 
apresentou alterações quanto a integridade da 
membrana basal e o aparecimento de grânulos no 
interior dos queratinócitos da  epiderme. 

Introdução  

As Fosfolipases-D loxoscélicas desencadeiam 
dermonecrose no local da picada. Catalisam a hidrólise 
de fosfolipídios na membrana das células gerando 
principalmente ceramida 1-fosfato e colina (CHAVES-
MOREIRA et al, 2019). São proteínas com massa 
molecular de 30 a 35kDa, que contém de 284 a 285 
aminoácidos com um mecanismo catalítico onde His12 e 
His47 foram identificados como os resíduos-chave. Um 
íon metálico Mg

2+
 é importante para o reconhecimento e 

ligação do substrato. O substrato é estabilizado pelos 
aminoácidos Tyr228 e Lys93 da cadeia polipeptidica e 
coordenado pelos aminoácidos Glu32, Asp34, Asp91 
(CHAVES-MOREIRA et al, 2019).  
Análises histológicas do local das picadas ou da injeção 
com PLD ativas recombinantes revelam a existência de 
danos na derme (Da JUSTA, et al., 2020), no entanto, 
são escassos os trabalhos sobre estas toxinas na 
epiderme. Diante disto, neste trabalho, foram analisados 
tanto o papel destas toxinas ativas quanto mutadas pela 
troca de aminoácidos essenciais para atividade de 
catálise sobre a lâmina basal e queratinócitos da 
epiderme.  

Material e Métodos 

Amostras de pele de coelho tratadas por 24 horas com 
10µg de Fosfolipase-D de L. gaucho recombinantes 
ativas (LgRecDT1) ou inativadas por mutações 
(H12AH47A em que as histidinas das posições 12 e 47 
da região do sítio catalítico foram substituídas pelo 
aminoácido alanina; E32AD34A,  o ácido glutâmico (E) 
foi substituído pela alanina na posição 32 e D34A onde 
(D) ácido aspártico da posição 34 substituído pela 
alanina; Y228 o aminoácido aromático Tirosina (Y) foi 
substituído pela alanina na posição 228) foram, então, 
submetidas ao processamento histológico de rotina para 
parafina e coradas em P.A.S (ácido periódico e reativo 
de Schiff) sendo fotografadas em Microscópio binocular 
Olympus BX41 (Olympus, Tóquio, Japão), câmera 
Olympus DP72 (Olympus, Tóquio, Japão) e Software de 
captura CellSens (Olympus, Tóquio, Japão). 
Posteriormente, foram analisados ao menos três cortes 
semi-seriados de cada amostra e, então, analisadas 
estatisticamente pelo método Odds Ratio (Razão de 
Chance). 

Resultados e Discussão 

Os resultados mostraram diferenças significativas entre o 
controle negativo e o tratamento com 10µg de LgRecDT1 
de L. gaucho.  As mutações na molécula de Fosfolipase-
D de L. gaucho E32AD34A e Y228 mantiveram um 
padrão histológico semelhante ao observado em 
LgRecDT1. Quanto a LgRecDT1 H12AH47A e a amostra 
de controle negativo ambas permanecerem com a 
membrana basal íntegra em todas as amostras sem o 
surgimento de grânulos. 
 

Figura 1. Comparação entre as amostras de tecido tratadas com as 
toxinas dermonecróticas de L. gaucho. (A)  Controle Negativo (PBS), 
(B) Fosfolipase-D ativa de L. gaucho (LgRecDT1), (C) Fosfolipase-D 
mutada  de L. gaucho (LgRecDT1 H12AH47A), (D)  Fosfolipase-D 
mutada  de L. gaucho (LgRecDT1 E32AD34A), (E)  Fosfolipase-D 
mutada  de L. gaucho (LgRecDT1 Y228). Setas indicam a deposição 
de grânulos citoplasmáticos nos queratinócitos da epiderme, cabeças 
de flecha indicam desorganização e perda de integralidade da 
membrana basal.   
 
A análise do Odds Ratio demonstrou que as chances de 
surgirem grânulos na amostra tratada com PLD ativa de 
L. gaucho é significativamente aumentada quando 
comparada a qualquer toxina mutada e em 38 vezes, 
quando comparada ao controle negativo. 

Conclusão  

A Fosfolipase-D ativa LgRecDT1 foi capaz de causar 
danos na membrana basal e levar ao aparecimento de 
grânulos nos queratinócitos da epiderme de coelhos. 
Sugere-se novas investigações com a finalidade de 
verificar se esses efeitos são diretos ou indiretos da 
toxina. 
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