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RESUMO

Ferreira Júnior, WA. Caracterização do efeito do BDS 391, um composto analgésico, sobre
receptores 5-HT3 e canais iônicos. 2015. Tese (Doutorado em Farmacologia) – São Paulo:
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015.
As anêmonas do mar utilizam rico complexo proteico para capturar suas presas e se
defender de predadores. A peçonha destes animais contem neurotoxinas (3–5 kDa), com ação em
canais iônicos específicos, e hemolisinas (18–20 kDa), que atuam formando poros em
membranas. No entanto, pouco se conhece sobre a atividade biológica de substâncias de baixo
peso molecular isoladas da peçonha destes animais. Foi demonstrado, pelo nosso grupo, que a
Bunodosina 391 (BDS 391), um composto de baixo peso molecular isolado da peçonha da
anêmona do mar Bunodosoma cangicum, induz potente efeito antinociceptivo periférico, em
modelos experimentais de dor aguda e persistente. Ensaios farmacológicos mostraram que a
atividade analgésica do BDS 391 é mediada pela ativação de receptores serotoninérgicos 5-HT3.
O BDS 391 é um composto bromado formado por um núcleo molecular semelhante a serotonina
(5-HT), conectado, por meio de uma ligação peptídica, a uma histidina. A semelhança estrutural
com a 5-HT e o envolvimento de receptores 5-HT3 no efeito antinociceptivo deste composto,
torna de especial interesse a ampliação da caracterização dos mecanismos moleculares
envolvidos na ação do BDS 391. Há evidências crescentes da co-expressão de receptores 5-HT e
TRPV1 e a interação entre esses dois receptores na modulação da excitabilidade de neurônios
sensitivos envolvidos na nocicepção. O receptor TRPV1 é considerado um receptor polimodal,
uma vez que pode ser ativado por diversos estímulos. Baseado em estudos farmacológicos,
mostrando que o BDS 391 apresenta potente efeito antinociceptivo em modelo de
hipernocicepção mecânica, mediado pela ativação de receptores 5-HT3 periféricos o presente
projeto de pesquisa teve como objtivo ampliar a caracterização dos mecanismos moleculares
envolvidos na ação do BDS 391 investigando a interação deste composto com os receptores 5HT3, por meio de ensaios de ligação (“binding”). Uma vez que nossos resultados demonstraram
que o composto BDS 391 não é capaz de interagir diretamente com os receptores 5-HT3,
sugerindo que o envolvimento destes receptores no efeito analgésico induzido pelo BDS 391
pode decorrer de uma acão indireta do BDS 391, avaliamos outros possíveis alvos
farmacológicos para este composto. Por tanto investigamos, por meiode ensaios eletrofisiológicos
e ensaios de imageamento de influxo de Ca2+ em cultura de neurônios do DRG de ratos, a
possível ação do BDS 391 sobre correntes iônicas Ca2+ em canais para cálcio dependentes de
voltagens (Cavs). Outro alvo avaliado foram os canais TRPV1. Foram realizados emsaios in
vivo, utilizando modelo de hiperalgesia térmica induzida pela capsaicina, e ensaios in vitro
(imageamento do influxo de Ca2+). Nossos resultados evidenciaram que o BDS 391 não interage
com os Cavs, porem bloqueia o influxo de Ca2+ induzido pela capsaicina, além de inibira
hiperalgesia térmica induzida pela capsaicina. Em conjunto, estes dados sugerem que os canais
TRPV1 são alvos importantes da ação do BDS 391.
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ABSTRACT

Ferreira Júnior, WA. Characterization of the effect of BDS 391, an analgesic compound, on 5HT3 receptors and ion channels. [Ph.D. (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015.
Sea anemones employ a wide range of bioactive compounds to capture their prey or fend
off possible predators. Sea anemone venom contains neurotoxins (3-5 kDa), with action on ion
channels, and also hemolysin (18-20 kDa), which acts by forming pores in membranes. However,
little is known about the biological activity of low molecular weight substances isolated from the
venom of these animals. One of these substances is Bunodosine 391 (BDS 391), a low molecular
weight (391 Da) and non-peptidic compound purified from the venom of the Brazilian
Bunodosoma cangicum sea anemone. We have demonstrated that BDS 391, administered by
intraplantar (i.pl.) route into a rat hind paw, induces potent peripheral antinociceptive effect in
models of acute and chronic pain. Pharmacological studies have shown that the antinociceptive
effect of the BDS 391 is mediated by activation of 5-HT3 receptors. Studies on the structure of
BDS 391 have demonstrated that this compound is made up of a bromoindole group connected to
histidine. Data from the literature have shown that the peripheral release of 5-HT interferes with
thermal hyperalgesia, via modulation of TRPV1 receptors. The aim of the present work is to
further characterize the mechanisms involved in the antinociceptive effect of BDS 391 (a)
evaluating the ability of this substance to directly activate 5-HT3 receptors, (b) characterizing the
effect of BDS 391 on capsaicin-evoked thermal hyperalgesia and (c) investigating the
involvement of TRPV1 ion channels in this effect. Pharmacological studies have shown that BDS
391 induces antinociception in the capsaicin-evoked thermal hyperalgesia. Ondansentron (5-HT3
receptor antagonist) inhibits the effect of BDS 391, indicating the involvement of 5-HT3 in the
antinociceptive effect of this substance. However, binding studies have shown that BDS 391 does
not directly interact with the 5-HT3 receptor. The possible effect of BDS 391 on TRPV1 ion
channels was investigated in vitro, through Ca2+ imaging studies. Cultured DRG neurons were
used for Ca2+ imaging. BDS 391 inhibited capsaicin-evoked Ca2+ influx in DRG neurons,
indicating a modulatory action on the activity of TRPV1. Our results suggest that the
antinociceptive effect of BDS 391 could involve the inhibition of TRPV1 channels and,
indirectly, the modulation of 5-HT3 receptors.
Keyword: BDS 391. Sea anemone. Pain. TRPV1 channels. 5-HT3 receptors
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Toxinas de anêmonas do mar

O Filo Cnidário representa um grupo animal exclusivamente marinho, porem altamente
diversificado, com mais de 7600 espécies. De acordo com as características morfológicas, os
Cnidários foram divididos em 4 classes: Anthozoa, Hidrozoa, Cubozoa e Scyphozoa. As
anêmonas do mar, assim como os corais, pertencem à classe Anthozoa.
Uma característica comum a todos esses animais é a presença de cnidocistos ou
nematocistos. Estas estruturas celulares microscópicas, similares a arpões, são elaboradas no
Aparelho de Golgi e posteriormente armazenadas em células especializadas denominadas
Cnidócitos (1). Dentro das células, os cnidocistos ficam protegidos por um envoltório de
colágeno.
Os Cnidócitos possuem uma estrutura superficial sensorial, o Cnidocil, responsável pela
percepção e resposta a diferentes estímulos. Após a ativação, os nematocistos são ejetados para o
meio extracelular, inoculando a peçonha, que é constituída por grande quantidade de substâncias
bioativas (2). Os animais desse grupo empregam suas toxinas tanto para capturar presas quanto
para a defesa contra predadores. Embora exista cerca de 30 tipos morfologicamente distintos de
cnidocistos, a maioria dos animais apresenta baixa diversidade destas estruturas (1).
A grande maioria das espécies descritas de Cnidários é considerada inofensiva quando
em contato com a pele humana e menos de 1% das especies tem sido implicada em acidentes
com humanos. No entanto, muitas toxinas vêm sendo isoladas da peçonha destes animais e
caracterizadas tanto bioquímica quanto farmacologicamente. Estes estudos tem evidenciado a
presença de neurotoxinas que agem, por exemplo, em canais de sódio e potássio dependentes de
voltagem (3-5), além de hemolisinas, as quais são proteínas que formam poros em membranas
celulares e causam desequilíbrio osmótico e lise celular (6, 7)
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Em relação às neurotoxinas, estudos experimentias tem evidenciado que as toxinas
isoladas de anêmonas do mar apresentam ações em diversos tipos de canais iônicos, mostrando
grande potencial farmacológico. Assim, foi observado que a toxina ShK, isolada da anêmona
caribenha Stichodactyla helianthus, apresenta potente atividade bloqueadora de canais para K+
dependentes de voltagem, discriminando principalmente os subtipos Kv1.1 e 1.3 (8) e Kv3.2 (9).
Os canais Kv1.3 são expressos em linfócitos-T, durante ativação do sistema imune. Desta forma,
a caracterização de fármacos capazes de bloquear estes canais torna-se altamente atrativa para
terapias de controle de doenças autoimunes (10-12). Neste sentido, foram obtidos, por meio de
mutações sítio-dirigidas, análogos da toxina ShK, com maior atividade biológica, para
possibilitar o desenvolvimento de imunossupressores (13). Foram também estabelecidas
metodologias teóricas para a síntese de compostos que apresentem apenas as cadeias laterais dos
aminoácidos envolvidos no bloqueio destes canais (14). Em 2008, Andreev e colaboradores (15)
observaram que o composto APHC1, um polipeptideo de 56 resíduos de aminoácidos obtido da
anêmona Heteractis crispa, era capaz de interagir com receptores TRPV1, bloqueando
parcialmente as correntes iônicas induzidas por capsaicina. Baseado nessas atividades, foi
mostrado que esse peptídeo é acarreta, in vivo, efeito antinociceptivo.
Das anêmonas encontradas no Brasil, a espécie Bunodosoma caissarum, espécie
endêmica da costa brasileira, é uma das mais estudadas. Em 1993, foi isolada da fração
neurotóxica da peçonha desta anemona, um polipeptídeo de 48 resíduos de aminoácidos,
denominado BcIII, que pertence às toxinas do tipo 1 de anêmonas do mar (16). As toxinas do tipo
1 apresentam posição conservada dos seis resíduos de cisteína, que são importantes na
determinação estrutural, discriminando canais de Na+ (17). Estas toxinas se ligam ao sítio 3
destes canais de Na+. Esta toxina foi ensaiada em canais de sódio dos tipos Nav 1.1 a 1.6, os
quais estão presentes no sistema nervoso central (Nav1.1, 1.2, 1.3), sistema nervoso periférico
(Nav1.6), musculatura esquelética (Nav1.4) e cardíaca (Nav1.5). Os resultados mostraram que a
BcIII, da mesma forma que

toxinas isoladas das anêmonas Anemonia sulcata (ATXII) e

Anthopleura fuscoviridis (AFTII), liga-se a alguma outra região dos canais de sódio, além do sítio
3 (5). Como conseqüência, há retardo na inativação desses canais e aumento do pico da corrente e
da corrente persistente. Esses dados sugerem que outras regiões dos canais de sódio, alem do sitio
3, estão envolvidas no processo de inativação deste canais e favorecem a utilização destes
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peptídeos de anêmonas como protótipos para o desenvolvimento de novas drogas ou como
importantes ferramentas farmacológicas no estudo da biofísica de canais de sódio. É importante
ressaltar ainda, que em 2006, uma nova toxina foi isolada da peçonha da Bunodosoma caissarum.
Este peptídeo, denominado BcIV, atua especificamente em correntes de Na+ de crustáceos (4).
Outra anêmona da costa brasileira que vem sendo estudada é a Bunodosoma cangicum,
congênere de B. caissarum. Araque e colaboradores (18) avaliaram a peçonha deste animal e
encontraram atividade inibitória sobre canais de K+ dependentes de Ca2+. Posteriormente, Lagos
e colaboradores (19) observaram que diferentes frações da peçonha desta anemona apresentam
atividade hemolítica e neurotóxica. Estas neurotoxinas atuam sobre canais de sódio dependentes
de voltagem, além de inibirem canais de potássio dependentes de voltagem. Em 2005, foi isolado
e caracterizado, da B. cangicum, um novo peptídeo contendo 48 resíduos de aminoácidos,
claramente pertencente às toxinas do tipo 1, denominado Cangitoxina (CGTX) (20).
Posteriormente, Zaharenko e colaboradores (21) demonstraram a presença de duas isoformas
desta toxina, CGTXII e CGTXIII, que são eluídas juntamente com a Cangitoxina.
Além das neurotoxinas e das hemolisinas, a peçonha das anêmonas contem compostos de
baixo peso molecular (300 a 1000 Da) Garateix e colaboradores (22) observaram que uma fração,
denominada fração D, eluída no final da cromatografia de gel-filtração da peçonha da anêmona
Phyllactis flosculifera, coletada no litoral de Cuba, bloqueava receptores glutamatérgicos
metabotrópicos em neurônios de gastrópodes. Sabe-se, por exemplo, que o neurotransmissor
muscular de crustáceos, os quais servem de alimentação para as anêmonas do mar, é o glutamato.
Desta forma, é possível que predadores desses invertebrados tenham desenvolvido, além de
toxinas que atuam em canais iônicos, toxinas que possam interferir com receptores
glutamatérgicos e assim ampliar seu arsenal químico para facilitar a captura de alimentos. Mais
recentemente, Domingues-Perez e colaboradores (2013)(23) mostraram que uma fração de baixo
peso molecular (fração ZsG50-III), obtida a partir do extrato bruto do Zoanthus sociatus, um
Cnidário da mesma classe das anêmonas do mar (classe Anthozoa), diminui a ativade
exploratória de camundongos, além de causar distúrbios respiratórios e em altas doses, espamos,
palpitações e convulsões.
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1.2 Bunodosina 391 (BDS 391)

Em 2011 foram isolados compostos bromados e de baixo peso molecular (300 e 600 Da)
da peçonha da anêmona do mar B. cangicum. A estrutura dessas moléculas é composta de um
núcleo estrutural semelhante à serotonina e conectada, por meio de uma ligação peptídica, a um
aminoácido. Estudos de espectrometria de massa e ressonância magnética nuclear (NMR)
mostraram que no composto majoritário da fração V, denominado Bunodosina 391 (BDS 391), a
ligação peptídica ocorre entre o núcleo molecular serotonina-símile e uma histidina (Figura 2 e
Figura 1) (24). Não se conhece ainda, se o BDS 391 está presente na peçonha destes animais,
como resultado de degradação metabólica de aminoácidos ou se está molécula tem papel
efetivamente importante para a captura de presas, defesa ou disputas intraespecíficas e
interespecíficas por território. Dados de literatura têm mostrado que moléculas de 5-HT,
histamina e outras bioaminas estão presentes na peçonha de certas espécies de escorpiões e
vespas (25, 26) e que estas bioaminas estão envolvidas no processo de geração da dor em
acidentes de humanos com estes animais peçonhentos; contudo, esta é a primeira vez que se
demosntra a presença de moléculas com estrura similar à serotonina, na peçonha de anemonas do
mar.
Por apresentar, estruturalmente, um núcleo molecular similar a serotonina, ligado a uma
histidina, a possível ação do BDS 391 nas vias de transmissão da dor foi investigada pelo nosso
grupo(24). Interessantemente, ensaios comportamentais evidenciaram que o BDS 391 (0,006 - 6
μg/pata), administrado perifericamente em ratos e camundongos, apresenta potente efeito
antinociceptivo, em modelos de dor aguda e crônica. No teste da formalina, o BDS 391 reverteu
parcialmente a 1a fase (fase neurogênica) e bloqueou a 2a fase (fase inflamatória) da nocicepção.
No modelo de dor neuropática acarretada pela constrição crônica do nervo isquiático de ratos, o
composto inibiu a hiperalgesia e reverteu parcialmente o quadro de alodinia (Ferreira Junior, WA
e Cury, Y - manuscrito em fase de elaboração).
Em decorrência da similaridade estrutural com a 5-HT e de dados da literatura relatando a
presença destes receptores em tecidos periféricos (27-29), foi investigado o envolvimento de
receptores para serotonina no efeito antinociceptivo induzido pelo BDS 391, utilizando
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antagonistas seletivos para o receptores 5-HT1a, 5-HT2 e 5-HT3. Os estudos mostraram que este
efeito antinociceptivo é mediado pela ativação de receptores 5HT3 periféricos (Ferreira Júnior,
WA e Cury, Y - manuscrito em fase de elaboração). É importante ressaltar que o subtipo 5-HT3 é
um receptor de canal iônico não específico, diferente dos demais subtipos de receptores 5-HT,
que são acoplados à proteína G (30). Apesar desses dados e do fato da molécula BDS 391 ter
uma estrutura similar a serotonina, não é possível ainda afirmar que este composto é capaz de
atuar diretamente sobre os receptores 5-HT3.
Os resultados mostrando o envolvimento de receptores serotoninérgicos no efeito
antinociceptivo do BDS 391 são interessantes, uma vez que dados de literatura, apesar de
controversos, tem mostrado, pelo menos para os receptores serotoninérgicos presentes nos
tecidos periféricos, que a ativação destes receptores é um importante mecanismo envolvido na
gênese de fenômenos nociceptivos (31-34). Contudo, efeitos controversos destas aminas, na
modulação da dor, têm sido relatados (35-37). Estudos anteriores, realizado pelo nosso grupo,
mostraram que a administração do agosnista seletivo para o receptor 5-HT3 (Biguanide)
administrado via intraplantar (i.pl.) é capaz de inibir parcialmente a nocicepção induzida pela
formalina, interferindo tanto na fase neurogênica quanto na fase inflamatória. Cabe ressaltar que
no o modelo de nocicepção induzida pela formalina (1%) é observado duas fases distintas de
nocicepção, sendo a primeira fase uma resposta direta da ação do irritante sobre receptores (fase
neurogênica) que é observada a partir do momento que a droga é administrada até 5 min e há uma
segunda fase, relacionada à liberação de mediadores inflamatórios (fase inflamatória) que é
observada entre os tempos de 20 à 50 min após a administração da formalina (38).
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BDS 391

Figura 1: (A) Perfil cromatográfico de cerca de 200 mg de proteína presente na peçonha de B.cangicum
aplicados à coluna de gel de Sephadex G-50 (1,3 cm X 131 cm). Foram obtidas 5 frações (I,II, III, IV e V) Com base
na literatura, as frações II e III possivelmente correspondem as frações hemolíticas e neurotóxicas, respectivamente.
A barra horizontal representa o “pool” de fração que foi liofilizado e submetido a cromatografia de HPLC de fase
reversa. (B) Cromatograma representativo de uma recromatografia da fração V (Fr V). Os números acima dos picos
são denominações arbitrárias de cada um deles, de acordo com a ordem de eluição no cromatograma. A linha
continua (% B) representa a variação do gradiente empregada. Empregou-se um gradiente linear de 5 a 55% de
solvente B (CH3CN / 0,1%TFA) a um fluxo de 2,5 mL/min durante 45min. O composto majoritário da FrV,
denominado como pico 6, é a molécula alvo do nosso estudo (BDS 391).
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Figura 2: Análise estrutural de BDS 391 por Ressonância Nuclear Magnética

1.3 Envolvimento da serotonina na geração e modulação da dor – papel do receptor 5HT3

A Serotonina (5-HT) está envolvida nos processos de dor e seu controle, tanto no sistema
nervoso periférico, quanto no sistema nervoso central (SNC) (39).Vários dados experimentais
têm mostrado que a 5-HT, no SNC, induz efeito analgésico, por estimulação das vias
descendentes inibitórias da dor (40, 41). A transmissão nociceptiva na medula espinhal é
modulada por tratos descendentes excitatórios e inibitórios, os quais podem atuar em fibras
aferentes primárias, ou ter ações em fibras pós-sinápticas ou em interneurônios presentes no
corno dorsal da medula espinhal (42). Tem sido demonstrado que o aumento na concentração de
5-HT no corno dorsal da medula espinhal, ativa os interneurônios inibitórios presentes neste sitio
medular, resultando na inibição da transmissão da informação nociceptiva (43). Diversos
subtipos de receptores serotoninérgicos, como 5-HT1, 5-HT2 e 5-HT3, medeiam o efeito
analgésico da serotonina no SNC (32, 33).
Nos tecidos periféricos, diferentemente da ação no SNC, a serotonina é considerada um
mediador inflamatório e pró-nociceptivo (44). A principal fonte celular de 5-HT, nos tecidos
periféricos, são as plaquetas e os mastócitos. A concentração desta amina aumenta rapidamente
quando ocorre inflamação ou lesão tecidual periférica (37). A ação da serotonina, liberada após
injúria tecidual, é mediada pela ação em diferentes subtipos de receptores presentes nos
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neurônios aferentes primários. O RNAm para os subtipos de receptores 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT2AC,

5-HT3, 5-HT4 e 5-HT7 tem sido detectado em gânglios da raiz dorsal, sugerindo a presença

destes receptores nos neurônios sensitivos primários, incluindo as fibras C (28, 44, 45). Estes
estudos têm sugerido que a 5-HT pode atuar diretamente sobre as fibras C, porém o papel
funcional da ativação dos diferentes tipos de receptores 5-HT por esta amina, não está ainda
totalmente elucidado.
A serotonina, liberada durante injúria periférica, é tanto um ativador direto da transdução
de sinal, no neurônio, como um sensibilizador para outros agentes transdutores. Assim, a ativação
do receptor 5-HT3, localizado nas terminações nervosas, favorece a abertura de canais iônicos e a
passagem de correntes de Na+ e Ca2+, resultando na despolarização da fibra nervosa e na geração
de potenciais de ação (46). Como mencionado anteriormente, o receptor 5-HT3 é um receptor de
canal catiônico pertencente à família de receptores GABA, em contraste com os demais subtipos
de receptores 5-HT, os quais são receptores acoplados à proteína G (30).
O canal 5-HT3, assim como os receptores nicotínicos (AChRs), os receptores para glicina
(GlyR) e os receptores do ácido gama-aminobutírico (GABAAR), são constituídos por cinco
monômeros formando um poro permeável e seletivo a pequenos cátions (30, 47, 48). Estudos
realizados principalmente nestas duas últimas décadas, com o intuito de ampliar a caracterização
molecular e funcional destes receptores, demonstraram que os receptores 5-HT3 têm cinco
subunidades diferentes (5-HT3 A-E). Estas subunidades apresentam diferenças nas regiões
transmembranas e amino-terminal (49). Estudos têm sido realizados com o intuito de
compreender o papel fisiológico das diferentes conformações dos receptores 5-HT3 (47, 48, 50).
Estes estudos têm mostrado que apenas o subtipo homomérico 5-HT3A é fisiologicamente
funcional. Por outro lado, trabalhos têm evidenciado que canais heteroméricos 5-HT3A/B
apresentam importante papel fisiológico, uma vez que as diferentes conformações interferem com
a seletividade a ions Ca2+ pelo canal (51).
O receptor 5-HT3 está presente no sistema nervoso central e periférico, em linfócitos,
monócitos, no tecido gastro-intestinal e também em tecidos fetais (30, 52).
No sistema nervoso central, os receptores 5-HT3 estão amplamentes distribuidos, em
diversas localizações como area postrema, nucleo do trato solitário, nucleo dorsal, nervo vago,
nucleo caudato, amigdala, hipocampo, cortex frontal e singular (53, 54). No SNC, estes
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receptores estão envolvidos na integração do reflexo de emesis, no controle e/ou facilitação da
dor, no sistema de recompesa e controle da ansiedade. É importante salientar que estes receptores
são geralmente, co-expressos em neurônios gabaérgicos. O efeito antinociceptivo induzido pela
ativação de receptores 5-HT3 está relacionado à liberação de GABA e consequente ativação da
via descedente inibitória da dor (30). Por outro lado, resultados contraditórios foram obtidos em
um estudo utilizando o mCPBG, um agonista de receptor 5-HT3. Neste estudo foi observado que
esse agonista, induz aumento da responsividade de neurônios da raiz dorsal da medula espinhal
de ratos a estimulos nocivos, indicando o envolvimento destes receptores na nocicepção (55).
Os receptores 5-HT3 presentes nas terminações nervosas tem importante papel no controle
da liberação de neurotransmissores como dopamina, colecistocinina, glutamato, acetilcolina,
GABA, substancia P e também da liberação da própria serotonina na fenda sináptica (56, 57).
Os primeiros trabalhos evidenciando a presença de receptores 5-HT3 nas fibras nervosas
aferentes (58) favoreceram o desenvolvimento de estudos objetivando caracterizar o papel
fisiológico destes receptores nestes neuronios. Estes estudos têm sugerido a participação do
receptor 5-HT3 em diferentes processos, incluindo as vias de transmissão da dor e seu controle.
Nas fibras nervosas aferentes, a ativação pré-sinaptica do receptor 5-HT3 induz aumento
da resposta à dor, enquanto a inibição destes recepotres por antagonistas seletivos é capaz de
previnir o desenvolvimento de dor crônica (59, 60). O papel pró-nociceptivo dos receptores 5HT3, presentes nas treminações nervosas pré-sinápticas, deve resultar, pelo menos em parte, da
liberação de neurotransmissores. Foi observado tambem, que a ativação dos receptores 5-HT3
pós-sinapticos, acarreta influxo de ions Na+, resultando em rápida despolarização neuronal (46),
contribuindo para a nocicepção.
Cabe ressaltar que o efeito acarretado pelos antagonistas de receptores 5-HT3 não
apresenta relação dose-resposta linear. Ainda estes antagonistas podem agir, com menor
afinidade, em outros subtipos de receptores serotoninérgicos. Em conjunto, estas características
dos antagonistas de receptores 5-HT3 dificultam a caracterização dos possíveis efeitos pró- ou
antinociceptivos decorrentes da ativação destes receptores. É importante mencionar que ambos os
efeitos pró- e antinociceptivo já foram detectados para antagonistas seletivos deste receptor (55,
61, 62). Ainda, dados de literatura tem mostrado que o efeito da ativação de 5-HT3 nas vias de
sinalização da dor está condicionado à localização destes receptores (30).
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Há evidências crescentes de que a ação hiperalgésica do 5-HT esteja relacionada com
funções do receptor de potencial transiente vanilóide do tipo 1 (TRPV1) (63, 64). Estudos tem
relatado a co-expressão de receptores 5-HT e TRPV1 em neurônios do gânglio trigeminal (TG),
bem como a capacidade da serotonina em aumentar o acúmulo de Ca2+ em neurônios sensíveis a
capsaicina no TG de ratos. Estudos têm mostrado ainda que a serotonina aumenta a
excitabilidade da membrana do neurônio sensorial, a estímulos térmicos e a corrente de cálcio
produzida por capsaicina e calor (63, 64). Tem sido observado também que a dor cardíaca
crônica resultante de isquemia está relacionada a ativação de receptores TRPV1 e consequente
liberação de substância P. A utilização de antagonistas de receptores 5-HT3 é capaz de inibir
aliberação da substancia P, inibindo a dor (30).
A serotonina aumenta a liberação, induzida pela capsaicina, do peptídeo relacionado ao
gene de calcitonina (CGRP), contudo, a serotonina não é capaz de interferir por si na liberação
deste peptídeo. O aumento da atividade nociceptiva é atenuado por antagonistas seletivos de 5HT periféricos (64). Por outro lado, a depleção de 5-HT atenua a dor visceral por redução na
ativação de TRPV1.
Os receptores TRPV1 e 5-HT3 estão envolvidos nos processos iniciais de transdução da
informação nociceptiva e recebem atualmente, grande atenção da comunidade cientifica, pela sua
importância para o entendimento dos mecanismos responsáveis pela gênese da dor e seu controle.

1.4 Receptor de Potencial Transitório (TRP)

A superfamília de receptores de potencial transitório (TRP) é considerada o maior grupo
de canais iônicos responsáveis pelo processo de transdução (65). Esta superfamília de receptores
diferencia-se de outros grupos de canais iônicos, pela seletividade a íons, modo de ativação e
funções fisiológicas.
Com base na sequência de aminoácidos, os membros da família TRP são classificados em
seis subfamílias distintas - TRPC (Canônico), TRPV (Vanilóide), TRPM (Melastatina), TRPP
(Polistina), TRPML (Mucolipina) e TRPA (Anquirina). Os membros da superfamília TRP
apresentam seis domínios transmembranicos com pequenas variações nas sequências de
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aminoácidos e permeabilidade a cátions. Além disso, as regiões N- e C-terminal são voltadas para
o meio intracelular e os domínios transmembranicos formam um poro entre o domínio 5 e 6, por
onde ocorre o influxo intracelular de íons (66-68).
Embora os canais TRP apresentem tais similaridades, são altamente diferenciados entre
si, podendo ser ativados por estímulos distintos, como por exemplo, temperatura (calor ou frio),
compostos químicos, osmolaridade, estimulação mecânica, lipídios, luminosidade, estresse
oxidativo, ácidos e feromônios.
A família TRP possui ampla distribuição tecidual e a maioria das células do organismo
expressa ao menos um membro desta família (68, 69). Vários TRPs têm sido detectados nos
gânglios da raiz dorsal. Esses canais parecem estar envolvidos na transdução sensorial e podem
participar da geração de sensações dolorosas evocadas por estímulos químicos, mecânicos e
térmicos (70, 71).
Devido à caracterização de sua contribuição para a transdução de estímulos sensoriais e
não sensoriais, a subfamília TRPV (1 a 6) tem recebido crescente atenção. Os membros deste
grupo são ativados por diversos estímulos, nocivos ou não, incluindo pimentas e outros derivados
vegetais, mediadores inflamatórios, calor, prótons, estímulos osmo-sensoriais e mecanosensoriais (72). O envolvimento dos receptores TRPV1 na nocicepção tem sido amplamente
investigado.
O receptor TRPV1 foi confirmado como um canal iônico não seletivo, depois de ser
clonado em ratos (73) e em humanos (72, 74, 75). Em mamíferos, o TRPV1 funciona como um
receptor primário para estímulos nocivos, apesar de poder exercer outras funções.
O TRPV1 é significantemente expresso em neurônios sensoriais, sendo encontrado em
fibras nociceptivas periféricas e centrais (corno dorsal da medula espinhal e no gânglio
trigeminal) (76-79), apresentando expressão moderada em fibras nervosas de outros tecidos. Um
aspecto importante do funcionamento dos canais TRPV1 é a sua sensibilização por um ou mais
estímulos e/ou por compostos endógenos. A exposição de células que expressam TRPV1 a um
meio ácido sensibiliza o receptor à ativação por calor, reduzindo seu limiar de ativação. Do
mesmo modo, prótons sensibilizam o receptor aos efeitos da capsaicina (80). A sensibilização
dos TRPV1 aumenta a propabilidade do canal ir para o estado aberto e assim permitir a entrada
de íons, principalmente íons Ca2+, para dentro da célula. (81, 82).
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O TRPV1, em condições fisiológicas, dificilmente é ativado por pH baixo ou calor, o que
sugere regulação preferencial por ligantes endógenos, os chamados endovanilóides. Este grupo
compreende a anandamida, a N-araquidonil-dopamina e produtos da lipoxigenase (80). O
receptor TRPV1 é considerado um receptor polimodal, uma vez que pode ser ativado por
diversos estímulos como agonistas de lipídios endógenos, metabólitos do ácido araquidônico,
pelo calor e meio extracelular, bem como pela capsaicina. Além disso, a ativação do TRPV1
pode ser potencializada por mediadores, tais como bradicinina, ATP, entre outros (83). Esta
habilidade de integrar vários estímulos faz com que o TRPV1 seja um importante receptor para a
modulação da dor e um alvo importante para o desenvolvimento de novos fármacos analgésicos.
Esta expectativa é baseada em estudos que demonstram que há aumento da expressão do TRPV1
em tecidos obtidos de pacientes afetados por condições como doenças inflamatórias, carcinomas
e situações que envolvam a presença de fenômenos como hiperalgesia (aumento da sensibilidade
a dor) (80).
Em relação os estudos experimentais visando avaliar o papel destes receptores nos
processos nociceptivos, diversos agentes exógenos têm sido utilizados para estimulação destes
receptores. Dentre estes agentes, destaca-se a capsaicina. A capsaicina é um alcaloide obtido da
pimenta, um fruto de plantas do gênero Capsicum, nativas da América (84). A capsaicina é
considerada um irritante natural, assim como o olvanil, o eugenol e a resiniferatoxina
(denominados vanilóides), capaz de excitar terminações periféricas de neurônios sensoriais
nociceptivos, por meio da ativação de receptores TRPV1 expressos nas fibras C e, em menor
quantidade, nas fibras Aδ. A ativação desses receptores gera despolarização e consequente
transdução de sinais que podem causar sensação de calor, ardor ou prurido (73, 85). A
despolarização de nociceptores polimodais C em mamíferos, por influxo de cálcio nos receptores
vanilóides, causa a liberação neuronal de substância P e outros neuropeptídeos, como o CGRP, a
somatostatina e o peptídeo intestinal vasoativo (86), neurotransmissores importantes para a
nocicepção.
Estes dados em conjunto apontam para a importância dos receptores TRPV1 para a dor,
tornando o alvo importante para o desenvolvimento de novas drogas e terapias analgésicas,
particularmente na vigência de dores neuropáticas e inflamatórias.
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Como mencionado, estudos anteriores realizados pelo nosso grupo evidenciaram a
participação de receptores 5-HT3, presentes nos tecidos periféricos, no efeito antinociceptivo
induzido pelo BDS 391. Estes dados são interessantes, uma vez que, de acordo com dados de
literatura, o envolvimento destes receptores na nocicepção e seu controle é ainda bastante
controverso (37, 87). Apesar destes dados, não foram ainda detectadas evidencias sobre a
interação direta do BDS 391 com receptores 5-HT3. Ainda, baseado em dados de literatura
evidenciando a co-expressão de receptores 5-HT e TRPV1 em neurônios sensitivos e que a
serotonina modula os níveis de Ca2+ intracelular em neurônios sensíveis a capsaicina, torna-se
relevante avaliar o efeito do BDS 391 sobre receptores TRPV1.
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CONCLUSÃO

Os dados apresentados indicam que o BDS 391, um composto antinociceptivo de baixo
peso molecular obtido a partir da peçonha da anêmona do mar Bunodosoma cangicum, não é
capaz de interagir diretamente com receptores serotoninérgicos do tipo 5HT3 e que o
envolvimento destes receptores na ação antinociceptiva deve resultar de uma ação indireta deste
composto enstes receptores. Os resultados sugerem ainda ação do BDS 391 sobre os canais
TRPV1 e indicam que o efeito antinociceptivo do BDS 391 pode, pelo menos em parte, estar
relacionado à ação deste composto como antagonista sobre os canais TRPV1.
É importante ressaltar que grande parte dos estudos realizados na área de Toxinologia
refere-se à caracterização bioquímica e farmacológica de moléculas proteicas e polipeptídios.
Assim, a caracterização da atividade biológica do BDS 391, um composto não peptídico e de
baixo peso molecular, evidencia a importância da ampliação dos estudos das ações destes
compostos de baixo peso molecular presente nas mais diversas fontes animais.
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