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Introdução 

Soros hiperimunes são a única opção terapêutica 

para o tratamento de várias doenças 

negligenciadas, p. e., os acidentes com animais 

peçonhentos. No Brasil os soros hiperimunes são 

preparados a partir da inoculação de cavalos com o 

veneno e posterior coleta e tratamento do plasma 

hiperimune, utilizando-se precipitação salina, para 

remover proteínas plasmáticas e a hidrólise com 

pepsina, para transformar as imunoglobulinas 

formadas em fragmentos F(ab)´2 com capacidade 

neutralizante sobre o veneno
2
. 

Há uma elevada incidência de efeitos adversos no 

uso dos soros hiperimunes, que são relacionados à 

pureza do material
2
. O único ensaio para a 

avaliação de pureza desses soros previsto na 

Farmacopeia Brasileira é o teor de proteínas totais, 

que não informa quais proteínas estão presentes
3
. 

O objetivo desse trabalho é avaliar a pureza de 

soros hiperimunes antiescorpiônicos utilizados no 

Brasil. Para esse fim foi utilizada a eletroforese do 

tipo SDS-PAGE. 

Resultados e Discussão 

Todos os produtos analisados apresentaram uma 

banda intensa com massa molar de 

aproximadamente 100 kDa, valor esperado para o 

fragmento F(ab)´2. (figura 1).  

Figura 1: Resultado da eletroforese em gel de 

poliacrilamida à 10%, das amostras de soros 

antiescorpiônicos. Linha 1, marcadores de peso 

molecular Bio-rad broad range (kDa). Linhas 2/3 lote 

1; linhas 4/5 lote 2; linhas 6/7 lote 3. Coloração por 

Coomassie blue. 

 

 

 

Além da banda principal, os lotes analisados 

apresentaram outras bandas (tabela 01). A 

identificação das bandas foi feita utilizando-se a 

técnica de Western Blot (W.B.), com anticorpos anti 

IgG equina. As bandas reativas (R) foram as de 

massa molar aproximada de 100 e 150 kDa, 

confirmando que se tratam do F(ab)´2 e da IgG 

equina. As demais bandas foram não reativas (NR). 

 
Tabela 1: Valores de massa molar aproximada 
(kDa), percentil em cada banda presente no gel e a 
reatividade das bandas no Western blot. 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

PM % W.B. PM % W.B. PM % W.B. 

129 24 R 156 19 R 162 21 R 

107 53 R 107 51 R 107 52 R 

56 11 NR 56 15 NR 55 13 NR 

41 12 NR 41 15 NR 40 13 NR 

17 1 NR 17 1 NR 17 1 NR 

Conclusões 

Os soros analisados apresentaram várias bandas 

diferentes do F(ab)´2, que deveria ser o único 

constituinte do produto. Também foi identificada a 

presença de IgG equina que não foi hidrolisada no 

processamento do material. 

Atualmente o trabalho se encontra na fase de 

identificação das demais bandas, utilizando-se 

cromatografia liquida de ultra eficiência acoplada a 

espectrometria de massa sequencial de alta 

resolução. Essa identificação poderá ajudar a 

entender a participação dessas proteínas nos 

efeitos adversos dos soros. 
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