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RESUMO
Ferreira Junior WA. Caracterização da ação molecular da Bunodosina 391, composto analgésico
obtido da peçonha da anêmona Bunodosoma cangicum. [dissertação (Mestrado em
Farmacologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo;
2010.
Substancias bioativas obtidas de venenos animais, podem interagir com diversos alvos
farmacológicos, o que as tornam ferramentas importantes para o entendimento, por exemplo, dos
mecanismos da dor e seu controle. As anêmonas do mar utilizam rico complexo protéico 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. Recentemente, foi
demonstrado que a Bunodosina 391 (BDS 391), um composto de baixo peso molecular isolado
da peçonha da anêmona do mar Bunodosoma cangicum, acarreta aumento do limiar nociceptivo
de ratos, quando avaliada no teste de pressão de patas. A molécula bioativa BDS 391 é um
composto bromado de aproximadamente 400 Da, composta de um núcleo molecular semelhante a
serotonina (5-HT), conectado, por meio de uma ligação peptídica, a uma histidina. Ensaios
farmacológicos iniciais mostraram que a atividade do BDS 391 é mediada pela ativação de
receptores serotoninérgicos e histaminérgicos e pela abertura de canais de potássio. É interessante
observar que o BDS 391 apresenta similaridade estrutural a 5-HT e histamina, sendo esta ultima
um derivado do aminoácido histidina, o que torna de especial interesse a detecção do efeito
antinociceptivo periférico para este composto. Assim, o presente projeto de pesquisa visou
caracterizar a ação antinociceptiva do BDS 391 em modelos de nocicepção manifesta em
camundongos e de hipernocicepção aguda e crônica em ratos e também ampliar a caracterização
dos mecanismos envolvidos nesta ação, determinando. por meio de ensaios comportamentais, in
vivo e de ensaios de “binding” e eletrofisiológicos, in vitro, os subtipos de receptores
serotoninérgicos e de canais de potássio responsáveis pelo efeito antinociceptivo. Os resultados
mostraram que o BDS 391 (0.15 - 150 µM) foi capaz de inibir a resposta nociceptiva induzida
pela injeção de formalina 1%. Também foi observado que o composto BDS 391 apresenta efeito
antinociceptivo em modelos de hiperalgesia induzida pela prostaglandina E2 ou pela constrição
crônica do nervo isquiático. Os estudos farmacológicos evidenciaram que a ação do BDS 391 é
mediada pela ativação dos receptores para serotonina do subtipo 5-HT3. No entanto, resultados
preliminares dos ensaios de ligação mostraram que o BDS 391 não é capaz de interferir com a
ligação do antagonista seletivo deste receptor. Neste estudo, também foi confirmada, por ensaios
de immunoblotting, que os subtipos de receptores 5-HT1a, 5-HT2 e 5-HT3 estão expressos nos
tecidos periféricos. Apesar de dados farmacológicos anteriores evidenciaram que a abertura de
canais de potassio dependente de voltagem esta envolvida na ação antinociceptiva do BDS 391,
estudos eletrofisiológicos em ovócitos de Xenopus laevis indicraam que este composto não é
capaz de atuar diretamente nesses canais. Os resultados obtidos neste estudo contribuem para o
melhor entendimento da ação analgésica do BDS 391 e também para a caracterização da
importância dos receptores serotoninérgicos 5HT3 periféricos para o controle da dor.
Palavras-chave: BDS 391. Anêmona do mar Bunodosoma cangicum. Antinocicepção.
Receptores Serotoninérgicos.

ABSTRACT
Ferreira Junior WA. Characterization of the molecular mechanisms involved in the analgesic
effect of Bunodosina 391, new compound obtained from Bunodosoma cangicum sea anemone
venom. [Master thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da
Universidade de São Paulo; 2010.
Animal toxins are directed against a wide variety of pharmacological targets, making them an
invaluable source of ligands for studying, for example, the signaling pathways of pain and its
control. Sea anemone (cnidaria) venoms contain many biologically active compounds such as
cytolysins (18–20 kDa) and ion channel modulators (3–5 kDa). In addition, low molecular weight
compounds have been isolated and identified in these venoms; however few studies have been
carried out in order to determine the biological activity of such compounds. BDS 391 is a low
molecular weight (~390 Da) and non-peptidic compound purified from the Brazilian sea
anemone Bunodosoma cangicum venom. Studies on the structure of BDS 391 have demonstrated
that this compound is composed of a bromoindole group connected to histidine. Our recent data
have indicated that BDS 391 administered by intraplantar (i.pl.) route into the rat hind paw
induces potent peripheral analgesia in the rat paw pressure test. Initial results indicated that
peripheral 5-HT receptors and KV channels mediate the analgesic action of this compound. The
aim of the present work was to further characterize the analgesic action of BDS 391 and its
mechanisms, determining its analgesic effect on different models of acute and chronic pain, the
type of 5-HT receptor involved in this effect, the presence of these receptors in the inflamed
tissue and the ability of BDS 391 to directly activate KV channels. BDS 391 (0.15 - 150 µM)
inhibited the nociceptive response induced by formalin in mice, and the hyperalgesia induced, in
rats, by prostaglandin E2 or by the chronic constriction of sciatic nerve. Pharmacological studies
indicated that peripheral 5-HT3, but not 5-HT1a and 5-HT2 receptors, mediate the action of BDS
391. Results obtained in immunoblotting assays confirmed that 5-HT1a, 5-HT2 and 5-HT3
receptors are expressed in nerve paw and dorsal root ganglia. Results of binding assays showed
that BDS 391 does not displace the radiolabelled antagonist to 5-HT1a, 5-HT2 and 5-HT3,
indicating that this compound does not directly bind to serotonergic receptors. In voltage clamp
studies, BDS 391 was screened in 9 cloned voltage gated potassium channels. BDS 391 did not
modify the peak or shape of ionic potassium current, indicating that opening of voltage gated
potassium channels induced by BDS 391 does not result from a direct action of the compound on
these channels, but could result from the (indirect) activation of 5-HT3 receptors, a channel
activated by ligand. These results contribute to the better comprehension of the analgesic action
of BDS 391 and also points out the role of peripheral 5-HT3 receptors for pain control.
Keywords: BDS 391. Bunodosoma cangicum sea amenone. Antinocicepion. Serotonin
Receptors.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Toxinas de anêmonas do mar

Os Cnidários são considerados um grupo animal basal e altamente diversificado. O filo
Cnidário é formado por anêmonas do mar, corais, águas vivas e hidras. 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 (Turk e Kem,
2009). 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 cnidocistos são ejetados para o meio
extracelular, liberando rica gama de substâncias bioativas. Os animais desse grupo empregam
suas toxinas tanto para capturar presas quanto para a defesa contra predadores. Embora existam
cerca de 30 tipos morfologicamente distintos de cnidocistos, a maioria dos animais apresenta
baixa diversidade destas estruturas (Turk e Kem, 2009).
A grande maioria das espécies descritas de Cnidários é considerada inofensiva quando em
contato com a pele humana. Apenas uma pequena fração (<1%) tem sido implicada em acidentes
com humanos. No entanto, muitas toxinas vêm sendo isoladas da peçonha destes animais e
caracterizadas tanto bioquímica quanto farmacologicamente. Desde a década de 1970, vários
estudos vêm sendo realizados com o intuito de caracterizar os mecanismos envolvidos na ação
das toxinas de anêmonas. Estes estudos elucidaram, por exemplo, os mecanismos de ação das
toxinas ATX-I, II e III da anêmona Anemonia sulcata, habitante do mar Mediterrâneo, mostrando
que estas toxinas retardam a inativação dos canais de sódio dependentes de voltagem (Beress et
al., 1975; Norton et al., 1980). Adicionalmente a estas neurotoxinas, foi também mostrada a
presença de hemolisinas na peçonha destes animais (Malpezzi e Freitas, 1991; Lagos et al., 2001;
Anderluh e Macek, 2002; Oliveira et al., 2004). As hemolisinas são proteínas que formam poros
em membranas celulares e causam desequilíbrio osmótico e lise celular (Lanio et al., 2001; Hong
et al., 2002).
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Com o surgimento, nas décadas de 1970 e 1980, da técnica de “patch-clamp”, a
caracterização de peptídeos das mais diversas fontes animais, bem como de sua atividade
biológica, teve avanço considerável. Neste sentido, foi possível evidenciar 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 (Kalman et al., 1998) e
Kv3.2 (Yan et al., 2005). 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 tornase altamente atrativa para terapias de controle de doenças auto-imunes (Ghanshani et al., 2000;
Beeton et al., 2001; Beeton e Chandy, 2005). Neste sentido, foram obtidos, por meio de mutações
sítio-dirigidas, análogos da toxina ShK com maior capacidade de bloquear estes canais, podendo
favorecer o desenvolvimento de imunossupressores (Beeton et al., 2001).
Recentemente, foi descrita uma nova classe de toxinas peptídicas de anêmonas, cujos
representantes principais são as toxinas APETx1 e APETx2 isoladas de extratos da anêmona
Anthopleura elegantissima (Diochot et al., 2003, 2004). A APTx1 é um peptídeo modulador de
canais para potássio do tipo hERG (“Human Ether-a-gogo Related Gene”) e a APTx2, um
bloqueador de canais do tipo ASIC (“Acid-sensing Ion Channels”). Da espécie japonesa
Antheopsis maculata, Honma e Shiomi (Honma e Shiomi, 2005) isolaram outro peptídeo com
seqüência primária similar a APETx1 e 2. Das anêmonas encontradas no Brasil, foi isolada e
caracterizada, na peçonha da espécie Bunodosoma caissarum, espécie endêmica da costa
brasileira, a toxina BcIV, que apresenta estrutura primaria semelhante a APETx1 e 2. Estudos
eletrofisiológicos evidenciaram que a BcIV atua especificamente em correntes de Na+ de
crustáceos (Oliveira et al., 2006). Sugere-se que no futuro próximo, outras toxinas dessa nova
categoria sejam isoladas e, consequentemente, novos canais iônicos, alvos destas toxinas,
poderão ser caracterizados.
Em 1993, foi também isolada da fração neurotóxica da peçonha de B. caissarum, um
polipeptídeo de 48 resíduos de aminoácidos, denominado BcIII, que pertence às toxinas do tipo 1
de anêmonas do mar (Malpezzi et al., 1993). As toxinas do tipo 1 apresentam posição conservada
dos seis resíduos de cisteína, importantes para a determinação estrutural, discriminando canais de
Na+ (Norton, 1991). Estas toxinas se ligam ao sítio 3 destes canais de Na+. A BcIII foi ensaiada
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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 e outras duas toxinas das anêmonas
Anemonia sulcata (ATXII) e Anthopleura fuscoviridis (AFTII) ligam-se a alguma outra região
dos canais de sódio, além do sítio 3 (Oliveira et al., 2004). Como consequência deste tipo de
ligação, 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 dos mesmos, abrindo a possibilidade de que os peptídeos de
anêmonas sejam empregados como protótipos para o desenvolvimento de novas drogas ou como
importantes ferramentas farmacológicas no estudo da biofísica de canais de sódio.
Outra anêmona da costa brasileira que vem sendo estudada é a Bunodosoma cangicum,
congênere de B. caissarum. Araque e colaboradores (Araque et al., 1995) detectaram atividade
inibitória da peçonha destes animais, sobre canais de K+ dependentes de Ca2+. Posteriormente,
Lagos e colaboradores (Lagos et al., 2001) observaram que diferentes frações da peçonha deste
animal apresentavam atividade hemolítica e neurotóxica. Estas neurotoxinas atuam sobre canais
de sódio dependentes de voltagem, além de inibirem canais de potássio dependentes de voltagem
(Wanke et al., 2009; Moran et al., 2009; Zaharenko et al., 2008; Yeung et al., 2005). Foi também
isolado e caracterizado, da B. cangicum, um novo peptídeo, denominado Cangitoxina (CGTX),
contendo 48 resíduos de aminoácidos, claramente pertencente às toxinas do tipo 1 das anemonas,
(Cunha et al., 2005). Posteriormente, Zaharenko e colaboradores (Zaharenko et al., 2008)
demonstraram a presença de duas isoformas desta toxina, CGTXII e CGTXIII, que são eluídas
juntamente com a Cangitoxina.
Além de neurotoxinas com atividade em canais de sódio e potássio, foi também
demonstrada a presença, na peçonha de anêmonas do mar, de toxinas peptídicas com atividade
analgésica. Andreev e colaboradores observaram que o APHC1, um polipeptideo de 56 resíduos
de aminoácidos obtido da anêmona Heteractis crispa, induz efeito analgésico (Andreev et al.,
2008). Este efeito parece estar correlacionado a ação desta toxina em receptores TRPV1, uma vez
que estudos in vitro mostraram que o composto bloqueia parcialmente as correntes iônicas
induzidas, nestes canais, por capsaicina.
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Além das neurotoxinas e das hemolisinas, a peçonha das anêmonas contem compostos de
baixo peso molecular. Apesar dos avanços no conhecimento sobre a ação das toxinas peptídicas,
pouco ainda se conhece sobre a atividade biológica destes compostos de baixo peso molecular.
Garateix e colaboradores (Garateix et al., 1996) observaram que uma fração de baixo peso
molecular, eluída no final da cromatografia de gel-filtração (Sephadex G-50) da peçonha da
anêmona Phyllactis flosculifera, bloqueava receptores glutamatérgicos metabotrópicos em
neurônios de gastrópodes. Sabe-se, por exemplo, que o neurotransmissor muscular de crustáceos
e insetos é o glutamato. Desta forma, é possível que predadores desses invertebrados tenham
desenvolvido, além de toxinas que atuem em canais iônicos, toxinas que possam interferir com
receptores glutamatérgicos.
Recentemente foram isolados compostos bromados e de baixo peso molecular da peçonha
da anêmona do mar B. cangicum. Por meio de filtração em gel, obteve-se uma fração que é eluída
no final do cromatograma, denominada de fração V (FrV). Após repurificação desta fração em
cromatografia líquida de fase reversa de alto desempenho (HPLC), foram obtidos vários
compostos de massas moleculares variando entre 300 e 600 Da. A estrutura dessas moléculas é
composta de um núcleo estrutural semelhante à serotonina e conectada, por meio de uma ligação
peptídica, a um aminoácido. No composto majoritário da fração V, denominado Bunodosina 391
(BDS 391), a ligação peptídica ocorre entre o núcleo molecular serotonina-símile e uma histidina
(Zaharenko et al., 2010 - prelo). Apesar da estrutura molecular semelhante à serotonina, foi
demonstrado, pela primeira vez, em nosso laboratório, por meio de ensaios farmacológicos, que o
composto BDS 391, administrado por via intraplantar em ratos, aumenta o limiar nociceptivo
destes animais, no teste de pressão de patas (modelo de nocicepção mecânica). Estudos
farmacológicos mostraram que este efeito é mediado pela ativação de receptores para serotonina
e histamina, mas não por receptores opióides. Foi demonstrado também, o envolvimento de
canais de potássio dependentes de voltagem nesse efeito antinociceptivo (Ferreira Júnior WA e
Cury Y, 2010 – em fase de elaboração)1. Em relação aos receptores 5-HT, foi evidenciado, neste
mesmo teste, que antagonistas seletivos para o receptor do subtipo 5-HT3, mas não 5-HT1a e 5HT2, revertiam este efeito, indicando o envolvimento destes receptores na ação do BDS 391. 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 (Faerber et al., 2007).
Apesar desses dados e do fato da molécula BDS 391 ter uma estrutura similar a serotonina, não é
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possível ainda afirmar que este composto é capaz de atuar diretamente sobre os receptores 5-HT3.
Ainda, apesar de acarretar aumento no limiar nociceptivo dos animais, não foi, até o momento,
avaliada a capacidade do BDS 391 em interferir com a nocicepção manifesta ou em modelos de
hipernocicepção aguda e crônica.
Os resultados mostrando o envolvimento de receptores 5-HT3 e de receptores
histaminérgicos no aumento do limiar nociceptivo induzido pelo BDS 391, são intrigantes, uma
vez que vários dados de literatura têm evidenciado que a administração periférica de histamina ou
serotonina (5-HT), ao contrário do observado no SNC, acarreta efeitos nociceptivos (Giordano e
Gerstmann, 2004; Taiwo e Levine, 1992; Giordano e Rogers, 1989). Contudo, efeitos
controversos destas aminas, na modulação da dor, têm sido relatados (Kesim et al., 2005; Zeitz et
al., 2002; Sommer, 2006).
Dados de literatura têm sugerido que a 5-HT, por meio da ação em diferentes subtipos de
receptores, particularmente receptores 5HT1, 5HT2 e 5HT3, pode induzir dor ou analgesia. Estes
dados tem mostrado que no SNC, a serotonina é um importante inibidor da transmissão da
informação nociceptiva (Bardin et al., 1997, 2000), contudo, na periferia, várias evidencias
experimentais têm indicado que a administração ou liberação de serotonina pode evocar dor ou
analgesia (Zeitz et al., 2002; Mueller e Quock, 1992; Doak e Sawynok, 1997; Tokunaga et al.,
1998; Sommer, 2004). Da mesma forma, a histamina tem sido apontada como importante
modulador da transmissão da dor, sendo, porém, esta ação dependente do sítio de sua
administração ou liberação, da dose administrada e do receptor envolvido (receptores H 1, H2 ou
H3) (Malmberg e Yaksh, 1994; Brown et al., 2001; Farzin et al., 2002; Raffa, 2001). Contudo,
está bem estabelecido que perifericamente, esta amina apresenta efeito hipernociceptivo (Raffa,
2001; Malmberg e Basbaum, 1998).
Baseados nos dados obtidos pelo nosso grupo, mostrando que receptores histaminérgicos
e serotoninérgicos estão envolvidos na alteração do limiar nociceptivo periférico induzido pelo
BDS 391 e em dados da literatura que mostram o envolvimento destes receptores tanto na dor
quanto na analgesia, torna-se relevante a ampliação dos estudos sobre os mecanismos envolvidos
na ação do BDS 391, com o intuito de melhor entender a participação de receptores
serotoninérgicos e histaminérgicos neste efeito e para a caracterização do tipo de interação da
molécula com estes receptores, bem como avaliar a sua capacidade em acarretar analgesia em
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modelos de nocicepção manifesta, aguda ou persistente.

1.2 Dor – Considerações Gerais

A transmissão da dor está associada à atividade elétrica das fibras nervosas aferentes
primárias, as quais possuem terminações sensoriais nos tecidos periféricos, denominadas
nociceptores (receptores da dor). Os nociceptores são terminações nervosas livres sendo uma
continuação da própria fibra nervosa sensitiva. Os nociceptores ou fibras aferentes nociceptivas
primárias são normalmente ativados por estímulos de alta intensidade. Estes estímulos podem ser
de origem mecânica, térmica e/ou química.
Os neurônios aferentes primários desempenham três funções principais no que diz
respeito à nocicepção: 1- detecção do estímulo nociceptivo ou nocivo (transdução); 2- condução
do impulso da periferia para a medula espinhal; 3- transferência desses impulsos para neurônios
secundários e interneurônios presentes em lâminas específicas do corno dorsal da medula
espinhal (transmissão sináptica) (Caviedes e Herranz, 2002; Basbaum et al., 2009; Vanderah,
2007). Da medula espinhal, as informações nociceptivas são conduzidas ao tronco cerebral,
tálamo e córtex cerebral, onde ocorre a percepção da dor (Basbaum et al., 2009; Vanderah, 2007;
Schaible e Richter, 2004; Wootton, 2004).
Muitas fibras aferentes nociceptivas são desprovidas de mielina e, portanto possuem baixa
velocidade de condução. Estas fibras são denominadas fibras C e são também caracterizadas
como nociceptores polimodais, uma vez que respondem a estímulos mecânicos, térmicos e
químicos. As fibras nociceptivas mielinizadas, denominadas A, conduzem mais rapidamente os
estímulos periféricos. As fibras nociceptivas terminam nas camadas superficiais do corno dorsal
da medula espinhal, formando conexões sinápticas com os neurônios secundários que se dirigem
ao tálamo (Basbaum et al., 2009; Belmonte e Cervero, 1996; Julius e Basbaum, 2001; Rangb et
al., 1997). Durante o desenvolvimento de uma resposta inflamatória, fibras nociceptivas,
particularmente as do tipo C, são sensibilizadas e, consequentemente, podem ser ativadas por
estímulos de menor intensidade, acarretando hipernocicepção (aumento da resposta a estímulos
nocivos) ou alodinia (resposta a estímulos não nocivos) (Kidd e Urban, 2001; Dworkin et al.,
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2003), considerados os mais importantes fenômenos nociceptivos de um processo inflamatório.
Cabe ressaltar que os termos hipernocicepção e alodinia são usualmente empregados para
descrever sensação de dor em humanos. Assim, alguns trabalhos têm empregado o termo
“hipernocicepção” para descrever o fenômeno de hiperalgesia em animais (Farzin et al., 2002;
Loeser e Treede, 2008; Malmberg-Aiello et al., 1998; Parada et al., 2003). É importante salientar
que, além dos receptores polimodais C, um grupo adicional de nociceptores, denominados
receptores "silenciosos" ou "adormecidos" (silent/sleeping nociceptors), são ativados durante
processos inflamatórios, contribuindo para a hipernocicepção. Estas fibras aferentes são
encontradas na pele, articulações e em órgãos viscerais (Schaeffer et al., 1988; Schemelz et al.,
1994).
Várias substâncias sintetizadas e/ou liberadas durante o processo inflamatório, tais como
prótons extracelulares, mediadores lipídicos, incluindo prostaglandinas, além de citocinas,
bradicinina, histamina, serotonina, entre outros, podem interferir com a atividade dos neurônios
nociceptivos primários (Basbaum et al., 2009; Schaible e Richter, 2004; Julius e Basbaum, 2001).
Os mediadores periféricos da hipernocicepção atuam via receptores ligados a intermediários
celulares regulatórios (proteína G, segundos mensageiros), que regulam a permeabilidade da
membrana e a concentração iônica celular (Pan et al., 2008; Bevan, 1999; Reichling e Levine,
1999). A sensibilização dos neurônios nociceptivos primários é decorrente, em parte, do
incremento das concentrações intracelulares de AMPc, ativação de proteínoquinases, como PKA,
acarretando a fosforilação de canais iônicos e o aumento do influxo de Ca2+ intracelular. A
conseqüência destes efeitos metabólicos é a despolarização parcial da membrana neuronal
facilitando a geração e a transmissão de impulsos nervosos (Cunha et al., 1999; Ferreira, 1994;
England et al., 1996). Alguns mediadores hipernociceptivos elevam diretamente as concentrações
intracelulares de AMPc, enquanto outros, cujos receptores não estão acoplados a adenilato
ciclase, sensibilizam nociceptores por mecanismos independentes da formação direta do AMPc.
Estes mecanismos incluem a geração de prostanóides e a ativação da proteínoquinase C (PKC)
(Bevan, 1999). A ativação da PKC acarreta a fosforilação e o aumento da atividade de canais
iônicos permeáveis a Ca2+ e Na+ (Basbaum et al., 2009; Julius e Basbaum, 2001; Millan, 1999;
Lorenzetti e Ferreira, 1996). Tem sido proposto ainda que a via das proteínoquinases ativadas por
mitógeno (MAPquinases/MAPKs), que se inicia pela fosforilação de resíduos de tirosina e
treonina, pode ser ativada independentemente da presença da PKC ou PKA (Dina et al., 2003).
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Esta via de sinalização é composta por 3 membros: quinases reguladas por sinais extracelulares
(ERKs), quinase N-terminal c-Jun (JNK) e a p-38 MAPK (Ji e Woolf, 2001; Ramam et al., 2007).
Dados da literatura têm mostrado a participação das MAPKs, mais especificamente das ERKs,
em processos hipernociceptivos (Ramam et al., 2007; Daí et al., 2002; Obata e Noguchi, 2004;
Daulhac et al., 2006). Independentemente do mecanismo de sinalização intracelular, o aumento
na expressão e fosforilação de canais iônicos em membranas de neurônios periféricos é o
principal fator responsável pelo aumento da excitabilidade da membrana destas células (Woolf,
2000). Os principais canais iônicos responsáveis pela geração de potenciais de ação na membrana
de neurônios nociceptivos são os canais de sódio e de cálcio dependentes de voltagem (Woolf,
2004; Vanegas e Schaible, 2000; Saegusa et al., 2002). Além dos canais de sódio e cálcio, canais
de potássio dependentes de voltagem têm papel relevante no controle da dor. A perda da função
dos canais de potássio envolvidos na determinação do limiar de potencial de ação ou na
repolarização da membrana celular, pode alterar a excitabilidade dos neurônios ocasionando
aumento da sensibilidade a estímulos nocivos e/ou diminuindo a suscetibilidade a analgésicos.
Desta maneira, os canais para potássio dependente de voltagem (Kv) se tornaram um potencial
alvo terapêutico para o tratamento de diversas doenças, incluindo síndromes dolorosas (Wulff et
al., 2009). Além disso, várias evidencias experimentais tem sugerido o envolvimento de canais de
potássio sensíveis a ATP na ação analgésica de diversos fármacos, incluindo os opióides (Khanna
et al., 2010; Lohmann e Welch, 1999).
Além da sensibilização dos neurônios nociceptivos primários, outros mecanismos podem
estar envolvidos na gênese da hipernocicepção e alodinia, como excitabilidade ectópica, aumento
da excitabilidade dos neurônios no corno dorsal da medula espinhal ou no núcleo trigeminal do
tronco cerebral (Sensibilização Central), reorganização estrutural e redução da atividade de
sistemas inibitórios endógenos (Woolf, 2004; Costigan e Woolf, 2000).
O corno dorsal da medula espinhal é um sítio importante no processo de transmissão e
modulação da informação nociceptiva da periferia para o SNC (Aimone e Yaksh, 1989; Yaksh,
1999). O principal neurotransmissor excitatório envolvido na sensação nociceptiva é o glutamato,
enquanto neuropeptídeos como a substância P, a neurocinina A e o Peptídeo Relacionado ao Gene
da Calcitonina (CGRP) parecem atuar como neuromoduladores da transmissão nociceptiva
(Schaible e Richter, 2004; Kidd e Urban, 2001). Estes neuromoduladores agem em receptores
específicos na membrana pós-sináptica, favorecendo a transmissão da informação nociceptiva. A
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ativação e a modulação dos receptores NMDA para glutamato têm papel importante na indução e
manutenção da sensibilização dos neurônios medulares (Sensibilização Central) (Schaible e
Richter, 2004). Contudo, a liberação de neuropeptídeos, de fatores neurotróficos e de
prostaglandinas, neste sítio medular, também contribui para a gênese do processo de
Sensibilização Central (Schaible e Richter, 2004; Woolf, 2000; Besson, 1999). Dados de
literatura têm evidenciado ainda, que as células da glia (astrócitos e microglia) presentes na
medula espinhal, por meio da liberação ou captação de vários mediadores nociceptivos,
contribuem também para a Sensibilização Central (Wieseler-Frank et al., 2004; Ren e Dubner,
2008; Smith, 2010).
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
(Cousins, 2005). Os múltiplos tratos descendentes inibitórios se originam de núcleos presentes no
tronco cerebral. Neurotransmissores como acetilcolina, GABA, glicina e opióides modulam a
atividade destes tratos descendentes inibitórios (Millan, 2002). A nocicepção é, portanto, um
processo gerado na periferia e modulado no SNC. Alterações no controle descendente da
nocicepção também podem provocar sensibilização central e, consequentemente, estados
hipernociceptivos.

1.3 Aminas biogênicas no processo de geração e modulação da dor

1.3.1 Serotonina (5-HT)

A serotonina (5-HT) está envolvida nos processos de dor e seu controle, tanto no sistema
nervoso periférico quanto no sistema nervoso central (SNC) (Eide e Hole, 1993).
Vários dados experimentais têm mostrado que a liberação de 5-HT, no SNC, induz efeito
analgésico (Yaksh e Tyce, 1979; Yaksh e Wilson, 1979). 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 (Peng et al., 1996). Diversos
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subtipos de receptores serotoninérgicos, como 5-HT1, 5-HT2 e 5-HT3, medeiam o efeito
analgésico da serotonina no SNC (Liu et al., 1988; Lin et al., 1996).
Nos tecidos periféricos, diferentemente da ação no SNC, a serotonina é considerada um
mediador inflamatório pró-nociceptivo (Nicholson, 2003). 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 outra lesão tecidual periférica (Sommer, 2006). A ação
biológica da serotonina, liberada após injúria tecidual, depende dos subtipos de receptores
presentes nos neurônios aferentes primários, que são ativados por ela. O RNAm para os subtipos
de receptores 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT2A-C, 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 (Nicholson, 2003; Pierce et al., 1996; Fozard, 1984). 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, ainda não está totalmente
elucidado.
Perifericamente, a serotonina é tanto um ativador direto da transdução como um
sensibilizador para outros agentes transdutórios. A serotonina, liberada durante injuria periférica,
pode ligar-se a receptores 5-HT3, localizados nas terminações nervosas, favorecendo a abertura
de canais iônicos e a passagem de correntes de Na+, K+ e Ca++, resultando na despolarização de
fibras nervosas e geração de potenciais de ação. É importante salientar que 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 (Faerber et
al., 2007). A serotonina também se liga aos receptores 5-HT2A, presentes em fibras nervosas
aferentes primarias, iniciando o processo de sensibilização, via proteína G e processos
dependentes da ação da fosfolipase C (Ness, 2001).

1.3.2 Histamina

A histamina tem papel importante na percepção da dor e modulação dos processos
nociceptivos (Suzuki et al., 1994; Cannon e Hough, 2005). No SNC, os neurônios
histaminérgicos se originam a partir de núcleos tuberomamilares, localizados no hipotálamo
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posterior. Estes núcleos recebem informações vindas principalmente do sistema límbico. Os
neurônios histaminérgicos, originados a partir do hipotálamo e presentes na substância cinzenta
periaquedutal, são considerados como importantes moduladores da dor (Hough et al., 1988). O
aumento na concentração de histamina no SNC acarreta efeito antinociceptivo em diversos
modelos de avaliação da sensibilidade dolorosa (Malmberg et al., 1994; Netti et al., 1994). O
efeito da histamina no SNC é mediado pela ativação de receptores histaminérgicos do tipo H1, H2
e H3 (Cannon e Hough, 2005; Passani et al., 2000). Os subtipos de receptores H1 e H2 para
histamina estão envolvidos no efeito da histamina nas vias nociceptivas (Hough et al., 1999;
Galeotti et al., 2004). Tem sido evidenciada, também, a interação entre a histamina e drogas
opióides, no SNC, contudo estes dados são ainda controversos. Estudos experimentais têm
mostrado que o efeito antinociceptivo induzido pela morfina é aumentado em camundongos
“knockout” para receptores H1 (Mobarakeh et al., 2002), sugerindo que receptores
histaminérgicos interferem com o efeito analgésico de drogas opióides. Por outro lado, dados de
literatura têm evidenciado que a administração de morfina induz a liberação de histamina na
substância cinzenta periaquedutal (Barke e Hough, 1994). Adicionalmente, foi observado que a
administração subcutânea de zolantidine, um antagonista de receptor H2, inibe parcialmente o
efeito antinociceptivo da morfina nos modelos de “tail-flick” e “hot-plate” em ratos, indicando
que estes receptores são importantes para a ação do opióide (Gogas et al., 1989).
Apesar da caracterização do papel modulador da histamina no processo de transmissão de
dor no SNC, os estudos mostrando o envolvimento de receptores histaminérgicos na nocicepção,
na periferia são, ainda, escassos. Embora a presença de receptores H3 para histamina em
neurônios centrais já tenha sido evidenciada (Sander et al., 2008; Arrang et al., 1983; Panula et
al., 1984), apenas em 2007, Cannon et al. (2007) demonstraram, por meio de estudos
imunoquímicos, que o receptor H3 também esta presente em fibras sensitivas e em neurônios do
gânglio da raiz dorsal. A ativação de receptores H3 reduz a liberação de mediadores inflamatórios
peptidérgicos (Ohkubo e Shibata, 1995; Ohkubo et al., 1995), além de interferir com a
inflamação e dor de origem inflamatória (Cannon e Hough, 2005; Poveda et al., 2006). A
demonstração de que receptores H3 são importantes moduladores da nocicepção, torna estes
receptores alvos terapêuticos importantes para o controle da dor.
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1.4 Controle periférico da dor

O desenvolvimento de novos fármacos analgésicos tem objetivado a busca por fármacos
desprovidos de efeitos adversos no SNC e/ou que tenham preferencialmente ação periférica, ou
ainda, que possuam alta especificidade por alvos moleculares envolvidos na dor, diminuindo
assim, os efeitos adversos dessas drogas. Estes estudos, além de favorecer a obtenção de novos
fármacos analgésicos, têm contribuído para ampliar o conhecimento dos mecanismos periféricos
envolvidos na dor, bem como na sua modulação, ainda na fibra nervosa aferente primária. É
importante salientar que os estudos visando o desenvolvimento de novos fármacos analgésicos
têm mostrado que toxinas isoladas de venenos animais, em decorrência de sua seletividade e
especificidade por canais iônicos, enzimas e componentes de membranas neuronais (receptores
metabotrópicos e ionotrópicos) envolvidos no processo de transmissão da dor e de seu controle,
apresentam potencial como agentes terapêuticos para o tratamento da dor (Cury e Picolo, 2006;
Cury e Picolo, 2009a, 2009b).
Analgésicos, de maneira geral, atuam prevenindo a sensibilização dos nociceptores
(Ferreira, 1972; Ferreira et al., 1973), como os antiinflamatórios não esteroidais, ou interferindo,
direta ou indiretamente, com os receptores da dor já sensibilizados, como, por exemplo, a
dipirona, os opióides ou substâncias liberadoras de opióides endógenos e o óxido nítrico
(Ferreira, 1994; Ferreira et al., 1988; Ferreira e Lorenzetti, 1995).
Vários estudos sobre os mecanismos moleculares envolvidos na ação periférica dos
fármacos que agem interferindo com os receptores da dor já sensibilizados, têm mostrado a
existência de uma via única comum para a ação de alguns destes fármacos. Estes trabalhos têm
evidenciado que opióides, substancias doadoras de óxido nítrico ou mesmo antiinflamatórios não
esteroidais, como o ketorolac promovem analgesia via ativação da via óxido nítrico/GMPc/PKG
e abertura de canais para potássio (Lorenzetti e Ferreira, 1996; Ferreira e Lorenzetti, 1995;
Duarte et al., 1992; Ferreira et al., 1991; Rodrigues e Duarte, 2000; Lázaro-Ibáñez et al., 2001;
Alves et al., 2004; Sachs et al., 2004). Desta forma, os canais de potássio têm sido considerados
como um dos mediadores finais da ação analgésica periférica destes fármacos. Estes canais têm
sido caracterizados como canais de potássio sensíveis a ATP, ativados por cálcio ou dependentes
de voltagem. (Santos et al., 1999; Galeotti et al., 1999; Ortiz et al., 2002).
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Como mencionado anteriormente, foi evidenciado que o BDS 391, composto majoritário
da fração V isolada da peçonha da anêmona do mar B. cangicum acarreta alteração no limiar
nociceptivo basal dos ratos, efeito este mediado pela ativação de receptores 5-HT. Dados
preliminares indicam ainda a possível participação de receptores histaminérgicos nesse efeito
antinociceptivo. Contudo não está bem caracterizado o tipo de receptor serotoninérgico e
histaminérgico envolvido neste efeito. Ainda, como apontado pelos dados da literatura, o
envolvimento de receptores serotoninérgicos e histaminérgicos em processos nociceptivos,
favorecendo ou inibindo o seu desenvolvimento, é ainda bastante controverso. Assim, a
ampliação dos estudos sobre a caracterização do efeito antinociceptivo periférico induzido pelo
BDS 391, por meio de análises mais específicas da interação do BDS 391 com os subtipos de
receptores serotoninérgicos e histaminérgicos, poderão contribuir para o melhor conhecimento
sobre os mecanismos moleculares envolvidos no efeito deste composto, bem como do papel
periférico da histamina e serotonina nas vias de transmissão de dor e de seu controle.
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6

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos nesse estudo demonstram que:
 o BDS 391 induz efeito antinociceptivo, quando administrado via i.pl., nos modelos
de nocicepção manifesta e hipernocicepção aguda e persistente;
 o efeito antinociceptivo induzido pelo BDS 391 é mediado pela ativação de receptores

5-HT3 para serotonina periféricos.
 a ação do BDS 391 não é decorrente de interação direta do BDS 391 com o sitio de

ligação do antagonista específico para 5-HT3;
 a ação analgésica induzida pelo BDS 391 envolve abertura de canais para potássio

dependente de voltagem, no entanto o composto não interfere diretamente com a corrente iônica
desses canais.
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