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Resumo 

As picadas de aranhas marrons, gênero Loxosceles, 
causam o Loxoscelismo que pode apresentar-se nas 
formas cutânea ou cutânea-visceral (sistêmica).  Até o 
momento não existem estudos correlacionando os  
mastócitos e seu possível no envolvimento no 
desenvolvimento das lesões cutâneas. Em geral, os 
mastócitos têm um papel fundamental na resposta 
inflamatória liberando mediadores inflamatórios, ativação 
de outras células do sistema imune e quimiotaxia das 
mesmas. Diante disto, neste trabalho, buscou-se 
quantificar e analisar a degranulação dos mastócitos na 
pele de coelhos injetados com toxinas loxoscélicas 
recombinantes ativas (Fosfolipases-D) ou inativadas por 
mutações em aminoácidos chave da região catalítica e 
comparar com a pele não tratada. Para isto, amostras de 
pele de coelho foram submetidas ao processamento 
histológico de rotina e coradas com Azul de Toluidina. 
Os resultados mostraram que a fosfolipase-D 
recombinante e ativa da espécie Loxosceles gaucho 
(LgRecDT1) foi capaz de promover uma maior 
desgranulação destas células e trazer maiores 
evidências de seu envolvimento no Loxoscelismo 
cutâneo.  

Introdução  

As aranhas do gênero Loxosceles são  distribuídas 
em diversos continentes, das quais três espécies 
merecem destaque como as principais responsáveis 
pelos casos de Loxoscelismo: Loxosceles laeta, 
Loxosceles gaucho e Loxosceles intermedia (ALAMINO, 
2017).  

O loxoscelismo cutâneo (70 a 80% dos casos) pode 
causar resposta inflamatória intensa, edema, dor, 
queimação, eritema podendo evoluir para necrose de 7 a 
12 dias. Já a forma cutânea-visceral (entre 15 a 20% dos 
casos), está relacionada ao dano sistêmico podendo 
levar a anemia, icterícia, hemoglobinúria e em casos 
mais graves insuficiência renal aguda e óbito. (GONINO, 
2019) 

Diante de relatos da literatura sobre o papel dos 
mastócitos em respostas inflamatórias, com esse 
trabalho, buscou-se estabelecer uma relação entre a 
quantidade e estados dos mastócitos e o 
desenvolvimento de resposta inflamatória desencadeada 
por toxinas do veneno da aranha marrom L. gaucho. 

  
Material e Métodos 

         De acordo com o processo 23075.161840/2016-45, 
aprovado em 06/12/2016 - R.O. 11/2016 (CEUA/BIO-
UFPR), certificado Nº 1031 foram utilizadas amostras de 
pele de coelhos tratadas por 24 horas com 10µg de 
fosfolipases-D (DT1) de L. gaucho recombinantes. As 
toxinas recombinantes foram injetadas na sua forma 
nativa (LgRecDT1) ou inativadas por mutações em 
regiões em que o aminoácido nativo envolvido com a 
catálise foi substituído pelo aminoácido alanina (A) 
(LgRecDT1 H12AH47A, LgRecDT1 E32AD34A e 
LgRecDT1 Y228A).  

Posteriormente três amostras da cada variável 
foram processadas para procedimento histológico de 
rotina em parafina e coradas com Azul de Toluidina.  
Nos controles negativos foi injetado tampão fosfato-
salino (PBS). Por fim, três cortes semi-seriados de cada 
amostra foram fotografados, classificados e 
quantificados de acordo com a figura 1. Os resultados 
foram analisados estatisticamente pela análise de 
variância ANOVA e submetidos ao teste de Tukey para 
avaliar as diferenças entre o controle e os tratamentos. A 
significância foi definida como p˂0,05.  

 

 

Resultados e Discussão 

 Não 
desgranulados 

Desgranulados 

Controle Negativo 85 15 

LgRecDT1 H12AH47A 95 5 

LgRecDT1 E32AD34A 98 2 

LgRecDT1 Y228A 96 4 

LgRecDT1 47 53 

Tabela 1. Média da percentagem (%) da variedade de condições 
dos mastócitos encontrados na pele de coelhos tratada com as 
toxinas de L gaucho.  
 

Os resultados mostraram, de acordo com a 
metodologia utilizada, uma percentagem 
significativamente maior de mastócitos desgranulados na 
pele de coelho tratada com a toxina LgRecDT1 (ativa) 
quando comparados ao controle negativo e as toxinas 
inativadas por mutações. Tais resultados sugerem que a 
desgranulação dos mastócitos possivelmente esteja 
envolvida na resposta inflamatória podendo ser por 
efeito direto ou indireto da enzima nas células. 

Conclusão  

Pela metodologia utilizada, a atividade catalítica da 
enzima LgRecDT1 foi capaz de estimular a 
desgranulação dos mastócitos, no entanto, ainda são 
necessárias novas investigações para concluir se este 
efeito é direto ou indireto. 
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