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Resumo 

    A vespa social Polybia paulista é abundante no sul do 

país e uma parcela da população desenvolve reações de 

hipersensibilidade às suas ferroadas. Acidentes com 

múltiplas ferroadas de vespas podem levar a vítima à 

morte devido a inúmeras manifestações clínicas como a 

insuficiência hepática. O resveratrol se mostrou eficaz na 

proteção de injúrias hepáticas em modelos de rodentes. 

O presente trabalho investigou a ocorrência do efeito 

hepatoprotetor deste composto em ratos Wistar expostos 

ao veneno. Para isso, os animais foram tratados com 

resveratrol durante seis semanas, e então submetidos à 

aplicação do veneno bruto para posterior sacrifício e 

estudos: bioquímico e histopatológico. De acordo com os 

resultados obtidos, pode-se concluir que o resveratrol 

apresentou efeito hepatoprotetor frente à necrose 

hepática induzida pelo veneno de Polybia paulista. 

Introdução  

    A vespa social Polybia paulista anualmente provoca 

inúmeros acidentes de importância médica em seres 

humanos. Cerca de 20,7% da população desenvolve 

reações de hipersensibilidade à sua ferroada. Acidentes 

com múltiplas ferroadas podem resultar em insuficiência 

hepática. O resveratrol, um composto natural fitoalexino, 

possui inúmeros efeitos biológicos e algumas pesquisas 

demonstraram sua eficácia na proteção de injúrias 

hepáticas. Sabendo-se desta atividade farmacológica, o 

presente trabalho tem por finalidade investigar a 

ocorrência do efeito hepatoprotetor deste composto 

como medida profilática para minimizar os efeitos 

maléficos das manifestações sistêmicas do veneno da 

vespa, em vítimas de múltiplas ferroadas. 

Material e Métodos 

    35 ratos Wistar machos foram divididos em três 

grupos: I (Controle), II (Veneno de vespa 24h – E-V 24h), 

III (Resveratrol + Veneno 24h – E-ResV24h). Os animais 

foram tratados durante 6 semanas com resveratrol 

(30g/g) e então submetidos à aplicação do veneno 

(30g/g) e eutanasiados após 24h. Foram realizadas as 

análises bioquímicas (dosagem de ALT, AST e LDH) 

com as amostras sanguíneas e a análise histopatológica 

dos fragmentos de fígado corados em HE. Para a 

análise estatística teste de ANOVA One Way e pós teste 

de Tukey foram realizados, utilizando-se o programa 

Graph Pad Prism 6.0. 

Resultados e Discussão 

A análise bioquímica mostrou que o grupo V24h 

apresentou aumento significativo (p<0,05) nas atividades 

das transaminases e da lactato desidrogenase. 

Sabendo-se que lesões hepáticas liberam transaminases 

(MOTTA, 2009) e aumentam a concentração de LDH 

total (YOUNG, 2001) na circulação sanguínea, os 

valores elevados no presente trabalho evidencia a 

ocorrência de efeito hepatotóxico pelo veneno da vespa. 

Já o grupo E-ResV24h apresentou redução significativa 

(p<0,05) apenas nas atividades das enzimas ALT e LDH, 

o que evidencia seu efeito protetor nas lesões hepáticas.  
    A análise histológica do grupo V24h mostrou a 
ocorrência de necrose hepática através da observação 
de infiltrado celular, células de Kupffer hipertróficas e 
hepatócitos com citoplasma eosinofílico. O grupo E-
ResV24h apresentou reversão no quadro necrótico, 
exibindo características histológicas muito próximas as 
do grupo controle. A reversão do processo inflamatório 
pelo resveratrol já foi observado por Chan (2011) através 
da redução de células de Kupffer ativas, diminuição da 
fibrose e regeneração de hepatócitos. A análise 
histológica do grupo de animais que recebeu resveratrol 
corrobora com os resultados obtidos por Chan (2011), 
uma vez que foi observado características histológicas 
muito semelhantes. 

Conclusão  

Os resultados obtidos nas análises bioquímica e 

histológica permitem concluir que o tratamento com 

resveratrol apresentou efeito hepatoprotetor sobre a 

necrose hepática induzida pelo veneno da vespa. 
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