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Resumo

RESUMO
Chacur M. Efeito nociceptivo induzido por fosfolipases A2 (FLA2 variantes Lys49 e
Asp49) isoladas do veneno de serpentes Bothrops asper: caracterização dos
mecanismos centrais e determinantes moleculares.
Fosfolipases A2 miotóxicas (Lys49, enzimaticamente inativa, e Asp49, com atividade)
isoladas do veneno de Bothrops asper, induzem hipernocicepção. Assim, avaliamos os
mecanismos estruturais, moleculares e mediadores centrais envolvidos neste efeito. A
injeção intraplantar das FLA2s acarretou hiperalgesia, enquanto que apenas a FLA2-Asp49
induziu alodinia. A região C-terminal é a responsável pelo efeito da FLA2-Lys49, enquanto
que a atividade catalítica da FLA2-Asp49 parece ser responsável pela indução de
hipernocicepção. Canais de Ca2+ e Na+ participam deste efeito. Na medula espinhal,
receptores NK1 e para CGRP, receptores ionotrópicos para glutamato, NO, IL-1,
prostanóides

e

adenosina

participam

da

hiperalgesia

induzida

pelas

FLA2s.

Adicionalmente, receptores metabotrópicos para glutamato e o TNFα, estão envolvidos na
hiperalgesia induzida pela FLA2-Asp49. Receptores NK1 e NK2 e para CGRP, receptores
para glutamato, TNFα e prostanóides medeiam a alodinia. A ativação de astrócitos e
microglia, na medula espinhal, contribui para a gênese do efeito hipernociceptivo.
Palavras-chave: fosfolipase A2, hiperalgesia, alodinia, canais iônicos, medula espinhal

Abstract

ABSTRACT
Chacur M. Nociceptive effect induced by phospholipase A2 (PLA2-Lys49 and PLA2Asp49) isolated from Bothrops asper snake venom: Characterization of central
mechanisms and molecular determinants.

Phospholipase A2 (Lys49, catalytically-inactive and Asp49, catalytically active), isolated
from Bothrops asper snake venom, induce pain. The present studies examined the
molecular, structural and central mechanisms involved in hypernociception induced by
both PLA2s. These PLA2s induced mechanical hyperalgesia, whereas only PLA2-Lys49
evoked allodynia. The C-terminal region of the PLA2-Lys49 seems to be responsible for
hyperalgesia, whereas the enzymatic activity of PLA2-Asp49 contributes to such an effect.
Calcium and sodium channels are involved in PLA2s-induced hyperalgesia. In the spinal
cord, NK1 and CGRP receptors, glutamate ionotropic receptors, NO, IL-1, prostanoids and
adenosine contribute to hyperalgesia caused by PLA2s. Additionally, metabotropic
glutamate receptors and TNF are involved in hyperalgesia induced by PLA2-Asp49. NK1,
NK2 and CGRP receptors, glutamate receptors, TNF and prostanoids mediate allodynia.
Activation of spinal astrocytes and microglia contribute to the generation of hyperalgesia
and allodynia induced by both toxins.
Key-words: phospholipase A2, hyperalgesia, allodynia, ions channels, spinal cord
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Introdução

1- INTRODUÇÃO
O conhecimento sobre a ação de venenos obtidos de animais peçonhentos e/ou de
toxinas isoladas destes venenos, incluindo fosfolipases A2 (FLA2), vem evoluindo
consideravelmente em decorrência da utilização destes venenos/toxinas na pesquisa
experimental (Vital-Brazil, 1986; Gutiérrez & Lomonte, 1995; Teixeira et al., 2003;
Rajendra et al., 2004).
As FLA2 ou fosfatidil-acíl-hidrolases (EC 3.1.1.4) são enzimas que catalisam
especificamente a hidrólise da ligação acíl-éster, na posição sn-2 de fosfoglicerídeos. Esta
reação libera quantidades equimolares de ácidos graxos livres e lisofosfolipídeos (Slotboom
et al., 1982; Van Scharrenburg et al., 1982; Dennis, 1994) (Fig. 1)

O
CH 2O

O

O
R1

R

CH 2O

FLA2
CH 2O

R2
P OH

HO

R2

O
CH 2O

O-

Um fosfoglicerídeo

+

CH 2OH

O
CH 2O

O

P OH

Um ácido graxo

O-

Um lisofosfolipídeo

Figura 1- Hidrólise de fosfoglicerídeo por fosfolipase A2
De modo geral, a ativação das fosfolipases A2 depende de sua interação com
grandes agregados lipídicos, em interfaces de lipídeo/água, o que permite a difusão do
substrato para o sítio ativo. A natureza dessa interação ainda não está totalmente
esclarecida e tem sido investigada empregando fosfolipases A2 de venenos animais e
pancreáticas. Dessa forma, as enzimas isoladas de venenos de serpentes têm sido úteis
como ferramentas para a compreensão do mecanismo e de parâmetros de interação de
enzimas solúveis com interfaces de fosfolipídeos.
Diversas fosfolipases A2 têm sido identificadas, baseado na localização, regulação,
sequência de gene e estrutura. Atualmente, as fosfolipases A2 estão divididas em 12
grupos, com base na estrutura primária e na presença de pontes dissulfídicas
intramoleculares.
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As FLA2 dos grupos I, II, III, V, IX, X, XI e, mais recentemente, do grupo XII,
utilizam, como unidade catalítica, a histidina na posição 48 e o aspartato na posição 99.
Estas FLA2 requerem quantidades milimolares de cálcio para a catalise e são também
denominadas fosfolipases A2 secretadas (sFLA2) (Tabela I). Por outro lado, as enzimas dos
grupos IV, VI, VII e VIII utilizam a serina 228 como sítio catalítico e não requerem cálcio
para a atividade enzimática (Six & Dennis, 2000, para revisão) (Tabela II).
As FLA2 do grupo I compreendem as enzimas encontradas no pâncreas de
mamíferos e em venenos de serpentes das famílias Elapidae e Hidrophiidae. Estas
fosfolipases A2 apresentam peso molecular de 13 a 15 KDa e são constituídas por
aproximadamente 120 resíduos de aminoácidos ligados por 7 pontes dissulfídicas. Estas
enzimas são secretadas como zimogênio, manifestando atividade enzimática de forma
limitada e somente através da clivagem protéica. O grupo II é constituído por enzimas
com 125 a 130 resíduos de aminoácidos contendo de 6 a 8 pontes dissulfídicas e com peso
molecular variando entre 13 a 17 KDa. Estas FLA2 são encontradas em venenos de
serpentes da família Viperidae (subfamílias Viperinae e Crotalinae), no fluído sinovial de
mamíferos (grupo IIA), no veneno da víbora Gaboon (grupo IIB), no testículo de
camundongos (grupo IIC), no baço e pâncreas de camondongos/humanos (gripo IID), no
útero, coração e cérebro humano e/ou de camundongos (grupo IIE) e no embrião de
camundongos (grupo IIF) (Murakami et al., 1995). O grupo III, representado pelas FLA2
de venenos de abelhas e do lagarto Heloderma possuem peso molecular entre 16-18 KDa
e são também encontradas em exsudatos inflamatórios, grânulos de plaquetas e
mastócitos (Clark et al., 1991). O grupo V, com peso molecular de 14 KDa, é constituído
por sFLA2s expressas em tecidos de mamíferos, principalmente em resposta a estímulos
inflamatórios (Chen et al., 1994; Chen & Dennis, 1998; Cho, 2000). O grupo IX, também
com peso molecular de 14 Kda, compreende as sFLA2s isoladas de caracol marinho
(Conodipina m). O grupo X é constituído por FLA2 isoladas do baço, timo, leucócitos e
células endoteliais de alvéolos pulmonares. O grupo XI compreende enzimas isoladas de
plantas, enquanto que ao grupo XII pertencem as enzimas de 20 KDa isoladas de células
T-helper (Six & Dennis, 2000; Ho et al., 2001).
As fosfolipases do grupo IV compreendem as FLA2s citosólicas (cFLA2) (Dennis,
1994). Estas enzimas foram isoladas do fígado de ratos e plaquetas de humanos (grupo
IVA), no cérebro, coração e fígado humanos (grupo IVB) e do músculo esquelético e
cardíaco de humanos (grupo IVC). Estas FLA2s apresentam de 61 a 114 KDa e expressam
sua atividade catalítica em presença de concentrações mínimas de íons cálcio. Acredita-se
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que essas cFLA2s são ativadas por estímulos ligados à transdução de sinal e hidrolisam
preferencialmente, os precursores do ácido araquidônico (Clark et al., 1991; Sharp et al.,
1991). O grupo VI, constituído por fosfolipases A2 independentes de cálcio (iFLA2), são
expressas em diferentes tecidos humanos, como por exemplo, músculos esquelético e
cardíaco, testículos e macrófago. Possuem peso molecular entre 84- 90 kDa (Ma et al.,
1999; Pickard et al., 1999). Os grupos VII e VIII são constituídos por enzimas que
possuem atividade PAF acetilhidrolase. Estas enzimas degradam PAF e lipídios oxidados.
As do grupo VII apresentam de 40 a 45 KDa e estão presentes no plasma e
intracelularmente, no fígado e rim de humano ou bovino, enquanto que as do grupo VIII
possuem cerca de 26 KDa e são expressas no sistema neuronal (Six & Dennis, 2000, para
revisão).
A caracterização de proteínas de membrana e solúveis, que se ligam às FLA2
secretadas (sFLA2) sugere que, além da atividade enzimática, estas enzimas possam
funcionar também como ligantes de alta afinidade. Dois tipos de receptores para FLA2s
foram isolados: (a) receptor do tipo N (neuronal), com afinidade elevada pelas fosfolipases
A2 de venenos neurotóxicos. Tem sido sugerido que este receptor medeia os efeitos
neurotóxicos destes venenos e (b) receptor do tipo M (músculo), o qual apresenta
estrutura semelhante ao receptor manose de macrófagos. Este receptor é expresso por
células do músculo esquelético, pulmões, rins e fígado (Valentin & Lambeau, 2000;
Fuentes et al., 2002, para revisão).
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Tabela I- Grupos de fosfolipases A2 que utilizam histidina como unidade
catalítica.
Grupo
I

Localização

PM

aminoácidos

(KDa)

excitatórios

Pontes
dissulfídicas

pâncreas de mamíferos,
venenos das famílias

13-15

120

7

Elapidae e Hidrophiidae
II A

veneno da família
Viperídae, fluído sinovial

13-15

125-130
125-130

7

de mamíferos
B

veneno de víbora Gaboon

13-15

C

testículo de camundongos

6

15

125-130

8

baço e pâncreas de cg/humanos

14-15

125-130

7

E

útero, coração e cérebro humano

14-15

125-130

7

F

embrião de camundongos

16-17

125-130

7

venenos de abelhas e lagarto

16-18

D

III
V

tecidos de mamíferos

14

6

IX

caracol marinho (conidipina m.)

14

6

X

isolados do baço, timo, leucócitos
e células endoteliais de alvéolos

14

8

pulmonares
XI

isoladas de plantas

XII

células T-helper

12-13

6

20

Não determinado

Tabela II- Grupos de fosfolipases A2 que utilizam serina como unidade
catalítica
Grupo

Localização

PM
(KDa)

IV A
B

fígado de ratos e plaquetas
de humanos

85

cérebro, coração e fígado

114

de humanos
C

músculo esquelético e

61

cardíaco de humanos
VI

músculo esquelético, cardíaco,

84-90

testículos e macrófagos
VII

plasma e no fígado e rim de

40-45

humano ou bovino
VIII

expressas no sistema neuronal

26
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Fosfolipases A2 miotóxicas
As fosfolipases A2 são particularmente abundantes nos venenos de serpentes do
gênero Bothrops (Moura Da Silva et al., 1991) e compreendem um grupo importante de
enzimas presentes na maioria dos venenos e secreções orais de serpentes (Tu, 1977;
Harris, 1991). Estas fosfolipases A2 são enzimas envolvidas com uma ampla variedade de
processos fisiológicos incluindo digestão fosfolipídica e defesa do hospedeiro, além de
causarem

vários

efeitos

fisiopatológicos,

caracterizados

por

efeitos

neurotóxico,

cardiotóxico, anticoagulante, antiplaquetário, hemolítico, hemorrágico, inflamatório e
mionecrótico (Rosenberg, 1986; Harris, 1991).
Algumas das FLA2 presentes em venenos de serpentes do gênero Bothrops,
apresentam importante atividade miotóxica (Queiroz & Petta, 1984; Queiroz et al., 1985;
Gutierrez & Lomonte, 1995). Dados da literatura têm sugerido que este efeito miotóxico é
causado tanto por ação direta das fosfolipases A2, afetando a integridade da membrana
plasmática das células musculares e/ou indireta, pela isquemia ocasionada por alterações
de vasos da microcirculação e artérias intramusculares (Selistre et al., 1990; Butron et al.,
1993). Não estão determinados, ainda, se os eventos que acarretam a morte celular são
decorrentes da lise da membrana plasmática ou da ação intracelular da toxina, após sua
internalização (Gutierrez & Lomonte, 1995; Ownby et al., 1999).
A atividade miotóxica destas fosfolipases A2 não depende exclusivamente de sua
atividade catálitica, visto que apesar da homologia seqüencial, algumas FLA2s destituídas
de atividade enzimática apresentam atividade miotóxica. As FLA2s dos grupos I e II
contém aspartato na posição 49 (Asp 49) e apresentam atividade catalítica elevada,
como a miotoxina III de Bothrops atrox e Bothrops asper, a miotoxina II de Bothrops
godmani, as frações SIII e SIV de Bothrops insularis e as toxinas PLA-B e PLA-N de
Trimeresurus flavoviridis. No entanto, outras FLA2 homólogas, com baixa ou nenhuma
atividade catalítica, mantém potente atividade miotóxica. Como exemplo, citam-se a
miotoxina II do veneno de Bothrops asper, a Bothropstoxina-I de Bothrops jararacussu, a
Piratoxina I de Bothrops pirajaí, a Moojetoxina I da Bothrops moojeni, a BnSP-7 da
Bothrops neuwiedi pauloensis e as BPI e BPII de Trimeresurus flavoviridis. Estas FLA2
têm como característica a presença de uma lisina na posição 49 (Lys 49) (Gutiérrez et
al., 1985; Homsi-Brandeburgo et al., 1988; Canduri et al., 1998; Soares et al., 2000a;
Soares et al., 2000b). Estudos de cristalografia demonstraram que o grupo ε-amino do
resíduo Lys49 está localizado na posição ocupada pelo íon cálcio, cofator essencial para a
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estabilização do intermediário tetraédrico durante a reação de catálise pelas FLA2-Asp49
(Holland et al., 1990; Arni & Ward, 1996; Lee et al., 2001). Estudos iniciais sugeriam que
estas FLA2s-Lys49 apresentariam pequena atividade catalítica (Maraganore et al., 1984;
Maraganore & Heinrikson, 1986), entretanto, estudos subseqüentes demonstraram
ausência de hidrólise de fosfolipídeos por estas FLA2s (Condrea et al., 1981; Cintra et al.,
1993). Ainda, estudos de mutagênese sítio-dirigida demonstraram que, em FLA2 de
mamíferos, a substituição do aminoácido Asp, na posição 49, pela lisina é efetiva na
eliminação da atividade catalítica desta enzima (Van Den Bergh et al., 1988).
A despeito da redução ou ausência de atividade enzimática, as FLA2s-Lys49
homólogas mantém a habilidade de lesar membranas biológicas e sintéticas, por um
mecanismo pouco conhecido e independente de cálcio (Rufini et al., 1992; Gutiérrez &
Lomonte, 1995). Este fato é intrigante, uma vez que essas FLA2s conservam os resíduos
essenciais do sítio catalítico (His-48, Asp-99 e uma molécula de água), sugerindo que
uma região da molécula, distinta do sítio catalítico, seja importante para a atividade
fisiopatológica destas FLA2s-Lys49.
Assim, estudos baseados na capacidade do poliânion heparina em neutralizar os
efeitos tóxicos das FLA2s-Lys49 (Lomonte et al., 1994b; Landucci et al., 1998; 2000),
sugerem a importância de regiões moleculares ricas em aminoácidos carregados
positivamente, para o desencadeamento das ações destas fosfolipases. Peptídeos
sintéticos abrangendo a região C-terminal (115-129) de FLA2-Lys49 isoladas do veneno
de serpentes B. asper e Agkistrodon piscivorus piscivorus, são capazes de induzir, in
vitro, efeitos citolítico e bactericida e, in vivo, ações miotóxica e edematogênica
semelhantes às observadas para a FLA2 nativa. Cabe ressaltar que a região C-terminal
destas enzimas é rica em grupamentos catiônicos e hidrofóbicos (Lomonte et al., 1994b;
Paramo et al., 1998; Nunez et al., 2001). Ainda, a tripla substituição Tyr→Trp
(Y117W/Y119W/Y120W) do peptídeo sintético correspondente à região 115-129 da FLA2
Lys49 de B. asper, o que acarreta aumento do caráter anfifílico da molécula, causa
incremento

das

propriedades

lesivas

do

peptídeo

(Lomonte

et

al.,

1994b).

A

administração de anticorpos anti-região 115-129 da Lys49-FLA2 de B. asper inibe os
efeitos citolítico e miotóxico desta miotoxina, reforçando a importância desta região Cterminal para os efeitos biológicos da FLA2-Lys49 (Calderon & Lomonte, 1998; 1999).
Mais recentemente, por meio da técnica de mutagênese sítio dirigida, foi possível
caracterizar nas moléculas da FLA2-Lys49, os resíduos de aminoácidos responsáveis pela
gênese das atividades desta toxina (Ward et al., 2001; Chioato et al., 2002), empregando
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métodos de biologia molecular, produziram uma bothropstoxina-I (BTX-I) recombinante,
estruturalmente semelhante à BTX-I nativa, isolada do veneno de B. jararacussu, e
também BTX-I recombinantes mutantes. Por meio destas mutações foi possível investigar
a importância dos aminoácidos presentes na região correspondente ao sito ativo e dos
resíduos Lys115, Lys116 e Arg118, presentes na região C-terminal, para a atividade
biológica desta FLA2. Assim, foi observada importante participação dos resíduos Lys115 e
Lys116 no mecanismo de lesão de membranas causadas por esta FLA2, mas não na
miotoxicidade, enquanto que o resíduo Arg 118 está fortemente envolvido com a
atividade miotóxica (Zambelli, 2003). Dados mais recentes indicam que além dos
resíduos citados acima, os resíduos Y119, F125 e D131, também pertencentes à alça Cterminal, estão envolvidos na atividade miotóxica da molécula. Estes dados indicam que
os resíduos envolvidos no efeito miotóxico são distintos daqueles que determinam a lesão
de membrana (Chioato, 2004).
Chioato et al. (2002) mostraram, utilizando ainda a técnica de mutagênese, que a
perda da atividade catalítica da FLA2-Lys49 não é resultado apenas da substituição de Asp
por Lys na posição 49, sendo dependente de outros fatores estruturais ainda não
determinados.
Fosfolipases A2 e inflamação
As FLA2s são enzimas importantes para a atividade celular, pois hidrolizam
fosfolipídeos de membrana e constituem a via predominante para a produção de ácido
araquidônico, precursor de segundos mensageiros que incluem as prostaglandinas,
tromboxanas

e

leucotrienos.

Ainda,

por

hidrolizarem

1-o,

alquil,

2-araquidonil-

glicerofosfocolina, algumas enzimas geram o liso-PAF, precursor do fator ativador de
plaquetas (PAF). Os derivados do ácido araquidônico e o PAF, além de mediadores de
fenômenos fisiológicos, estão envolvidos em vários processos inflamatórios (Murakami et
al., 1990; Oka & Arita, 1991; Granger & Kubes, 1994).
A participação das fosfolipases A2 do grupo II, em processos em que há o
desenvolvimento de reação inflamatória, como artrite reumatóide e asma, está bem
estabelecida. Vários dados sobre a atividade inflamatória destas enzimas estão baseados
em estudos experimentais utilizando FLAs2 purificadas de pâncreas e de venenos ofídicos
(Pruzanski & Vadas, 1989; Nevalainen et al., 2000). As fosfolipases induzem edema em
animais (Cirino et al., 1989; Liu et al., 1991; Chaves et al., 1998; Nunez et al., 2001),
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acarretam desgranulação de mastócitos in vivo (Damerau et al., 1975) e induzem
infiltrado leucocitário na cavidade pleural ou bolsa de ar em ratos e em pele de coelho
(Bomalaski et al., 1991; Castro et al., 2000; Song et al., 2002; Teixeira et al., 2003b).
A contribuição da atividade catalítica destas FLAs2 para a gênese do efeito
inflamatório tem sido discutida. Vários trabalhos têm evidenciado que a presença da
atividade enzimática contribui para a formação de edema (Vishwanath et al., 1987;
Moreno et al., 1992; Lloret & Moreno, 1993; Nunez et al., 2001). Por outro lado,
Vishwanath et al. (1987), utilizando 3 diferentes FLA2 purificadas do veneno de
Trimeresurus flavoviridis (Habu), mostraram que quando a atividade enzimática destas
FLAs2 é inibida por agentes químicos, o edema é inibido apenas para uma das fosfolipases.
Desta forma, estes autores sugeriram a existência de dois sítios distintos na molécula das
FLA2s que estariam envolvidas com a atividade destas toxinas - um sítio responsável pela
atividade catalítica e o outro pela atividade farmacológica. Com o intuito de esclarecer a
relação entre a atividade farmacológica e a atividade enzimática das diferentes FLA2s
isoladas de venenos de serpentes Kini & Evans (1989) criaram um modelo para explicar a
ação destas FLA2s (Kini, 2003). De acordo com este modelo, as fosfolipases A2 induziriam
vários efeitos farmacológicos por mecanismos dependentes ou independentes da atividade
enzimática. Assim, a ação das FLA2s poderia ser determinada pela presença de um sítio
específico (proteína/glicoproteína) presente na célula alvo e por uma região específica
complementar presente na molécula da FLA2 - o sítio farmacológico - o qual apresentaria
afinidade pela molécula alvo. A ligação física das FLA2s com a molécula alvo e, em alguns
casos, associada a atividade hidrolítica sobre fosfolípides de membrana, levaria aos efeitos
farmacológicos da toxina.
Adicionalmente às ações pró-inflamatórias destas enzimas, foi verificado que
citocinas pró-inflamatórias, como a IL-1, IL-6 e o TNFα acarretam, em vários tecidos, a
transcrição gênica de FLA2 e o aumento subseqüente da secreção destas enzimas (Crowl
et al., 1991; Nakazato et al., 1991; Schalkwijk et al., 1991). Estes achados reforçam a
hipótese do envolvimento das fosfolipases A2 na inflamação e colocam estas enzimas como
importantes

ferramentas

de

pesquisa

para

estudos

farmacológicos

da

resposta

inflamatória. Trabalhos experimentais realizados principalmente nas décadas de 80 e 90,
evidenciaram a participação de mediadores lipídicos derivados do ácido araquidônico, na
resposta inflamatória local induzida por venenos do gênero Bothrops (Trebien & Calixto,
1989; Chaves et al., 1995; Burigo et al., 1996; Farsky et al., 1997). Estes dados apontam
para a relevância de enzimas com atividade de fosfolipase A2 presentes nestes venenos, ou
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liberadas pela atuação dos mesmos, nos mecanismos envolvidos com a fisiopatologia das
ações locais induzidas pelos venenos destas serpentes (Rothschild & Rothschild, 1979;
Gutiérrez et al., 1984; Moura Da Silva et al., 1991). Corroborando tal hipótese, foi
demonstrado que fosfolipases A2 obtidas do veneno de B. asper e B. jararacussu induzem
a formação de edema. Este fenômeno é multimediado, com a participação de aminas e de
mediadores lipídicos derivados do ácido araquidônico. Em relação às FLA2s obtidas do
veneno de Bothrops asper, tanto a FLA2-Asp49 (miotoxina III), com atividade catalítica,
quanto a FLA2-Lys49 (miotoxina II), desprovida de atividade catalítica, são capazes de
induzir edema em camundongos, com mediação química semelhante (Gutierrez &
Lomonte, 1995; Chaves et al., 1998). Algumas FLAs2 isoladas de venenos de serpentes,
incluindo as do gênero Bothrops, acarretam, ainda, a desgranulação de mastócitos, com
consequente

liberação

de

mediadores

inflamatórios

envolvidos

no

aumento

da

permeabilidade vascular, como a histamina e serotonina (Landucci et al., 1998; 2000).
Além do componente vascular, as FLA2s favorecem a formação do componente celular da
inflamação. Lomonte et al. (1993) demonstraram que a injeção de FLA2-Lys49 isolada do
veneno de B. asper, na pata de ratos, acarreta intenso infiltrado neutrofílico. Em modelo
de pleurisia em ratos, as bothropstoxina I e II e a piratoxina I induziram o recrutamento
de leucócitos, por um mecanismo independente da atividade enzimática (Castro et al.,
2000). Além disso, foi evidenciado também que FLA2s de venenos de diferentes serpentes
são capazes de acarretar quimiotaxia de neutrófilos humanos. Esta ação das toxinas em
neutrófilos é resultado da liberação de agentes quimiotáxicos como o leucotrieno B4 e o
fator de ativação plaquetária (Gambero et al., 2002, 2004). Por outro lado, Teixeira e
colaboradores (2003a) demonstraram que neutrófilos não estão envolvidos nas alterações
patológicas locais induzidas pela miotoxina I extraída do veneno de B. asper, mas
desempenham importante papel no processo de regeneração de músculo esquelético de
animais tratados com esta toxina. Esta regeneração é atribuída ao processo de fagocitose
do material necrosado e ao recrutamento de outras células inflamatórias pelos neutrófilos.
Atividade nociceptiva de fosfolipases A2 miotóxicas

Dor: Considerações gerais

A dor, segundo Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), é definida
como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano tecidual
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potencial e ou de fato ou, ainda, descrita em termos que sugerem tais lesões. A dor,
portanto é um processo cognitivo e depende da memória, aspectos culturais e psíquicos.
Dor transitória é usualmente observada quando neurônios sensitivos são ativados
por estímulos nocivos mecânicos, térmicos ou químicos. As fibras nervosas responsáveis
pela nocicepção são caracterizadas como fibras aferentes primárias de pequeno diâmetro,
denominadas fibras C e Aδ. As fibras C são fibras não mielinizadas, com baixa velocidade
de condução (< 1 m/s) e respondem a estímulos nocivos de origem térmica, mecânica ou
química. As fibras Aδ são fibras mielinizadas com velocidade de condução de 5-30 m/s e
respondem a estímulos térmicos e mecânicos (Julius & Basbaum, 2001, para revisão).
Cabe ressaltar a existência de um grupo adicional de nociceptores, denominados
receptores “silenciosos” ou “adormecidos” (“silent” ou “sleeping nociceptors”). Estes
nociceptores, descritos em 1988 por Schaible e Schimidt, não respondem a estímulos
mecânicos ou térmicos imediatos, mas se tornam ativados durante algumas condições
patológicas, como em processos inflamatórios (Schaible & Schmidt, 1988; Schemelz et
al., 1994). Estas fibras foram identificadas em tecido cutâneo e visceral e detectados em
estudos eletrofisiológicos com registros feitos em nervos e articulações de joelho (Willis &
Westlund, 1997). Os neurônios responsáveis pela transmissão da informação nociceptiva
possuem, na periferia, terminações não mielinizadas (nociceptores) responsáveis pela
detecção dos estímulos nociceptivos. As fibras nervosas nociceptivas estão envolvidas na
transdução do estímulo nocivo periférico, na condução do potencial de ação para a
medula espinhal e na transmissão da informação nociceptiva para os neurônios centrais.
Mecanismos distintos de transdução, receptores, canais iônicos e transmissores sensoriais
medeiam estes processos (Grigg et al., 1986; Woolf & Costigan, 1999).
Durante lesão tecidual ou inflamação, ocorre sensibilização dos nociceptores e a
dor é freqüentemente, mais persistente (Levine et al., 1993; Dray, 1994; Ferreira &
Lorenzetti, 1995). Durante o processo inflamatório, a dor pode ocorrer espontaneamente
e/ou ainda, fenômenos de sensibilização, traduzidos pelo aumento da resposta a
estímulos nociceptivos (hiperalgesia), bem como pela presença de dor em resposta a
estímulos não nocivos (alodinia), podem ser observados (Besson, 1999; Kidd & Urban,
2001, para revisão). A sensibilização dos nociceptores, pela ação de mediadores químicos
liberados durante o processo inflamatório, bem como o aumento da excitabilidade de
neurônios do corno dorsal da medula espinhal (sensibilização central), contribuem para
estes estágios hipernociceptivos (Millan, 1999; Urban & Gebhart, 1999).
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A indução de hiperalgesia está baseada na teoria da "porta hiperalgésica", a qual
considera que, quando o nociceptor está inativo, existe equilíbrio entre os níveis
intracelulares de AMPc e GMPc. Na vigência de hiperalgesia, ocorre incremento das
concentrações intracelulares de AMPc, ativação de proteínas quinases, como PKA e
fosforilação de canais iônicos, aumento do influxo de Ca2+ intracelular, despolarização da
membrana

celular

(Ferreira,

1994;

England

et

al.,

1996).

Alguns

mediadores

hiperalgésicos elevam diretamente as concentrações intracelulares de AMPc mas 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 de proteíno quinase C (PKC) (Bevan, 1999, para
revisão). A ativação da PKC leva a fosforilação e ao aumento da atividade de canais
iônicos permeáveis a Ca++ e Na+ (Lorenzetti & Ferreira, 1996; Millan, 1999; Julius &
Basbaum, 2001). Mais recentemente, foi demonstrado que a ativação da via das MAPKs é
um importante mecanismo intracelular na geração de hipernocicepção. Esta via pode ser
ativada independentemente da ativação da PKC ou PKA (Dirig & Yaksh, 1999; Obata &
Noguchi, 2004, para revisão). A cascata da MAPK é ativada pela fosforilação de resíduos
de tirosina e treonina (Ji et al., 1999), sendo subdividida em 3 membros: quinases
reguladas por sinais extracelulares (ERKs), quinase N-terminal c-Jun (JNK) e a p-38
MAPK. Dai e colaboradores (2002) demonstraram a participação das MAPKs, mais
especificamente das ERKs, em processos hiperalgésicos.
Dor evocada por estímulo táctil (alodinia) é um fenômeno importante em síndromes
dolorosas decorrentes de processos inflamatórios periféricos, neuropatias ou processos
cirúrgicos. A alodinia mecânica pode ser mediada pela ativação de neurônios de segunda
ordem na medula espinhal, em resposta à atividade de fibras Aβ (mecanoreceptores), ou
resultar do fenômeno de sensibilização de nociceptores (Willis, 1993; Wasner et al.,
1999, para revisão), incluindo fibras sensitivas primárias do tipo Aδ (Field et al., 1999).
Várias teorias têm sido propostas para explicar a gênese do fenômeno de alodinia. Tem
sido sugerido que a sensibilização dos feixes nervosos sensitivos ascendentes torna-os
susceptíveis à estimulação por mecanoreceptores (fibras Aβ), além dos nociceptores
(Willis, 1993, revisão). Ainda, a estimulação dos neurônios dinâmicos de amplo espectro
(wide-dynamic-range neurons-WDR) por fibras nociceptivas aferentes primárias, a
inervação de tecidos não lesados por fibras C sensibilizadas, o aumento da eficácia
sináptica dos mecanoreceptores (fibras Aβ), em decorrência da acentuada ativação dos
nociceptores, ou alterações das vias descendentes de controle da dor (Willis, 1993,
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revisão) têm sido propostos como mecanismos de indução de alodinia. Adicionalmente,
tem sido sugerido que em condições de dor crônica, a atividade contínua das fibras C
resulta em sensibilização, na medula espinhal, de um interneurônio, normalmente
inibitório, relacionado às fibras C e Aβ. Nestas condições, a ativação deste interneurônio,
pela estimulação normal das fibras Aβ, acarreta, em vez de inibição, aumento acentuado
da atividade da fibra C (Cervero & Laird, 1996). Ainda, foi evidenciado que após injúria
periférica, ocorre reorganização anatômica das terminações nervosas aferentes Aβ, que
passam a ocupar as camadas mais superficiais do corno dorsal da medula espinhal,
usualmente envolvidas no processamento de informações nociceptivas (Woolf et al.,
1992). Woolf & Salter (2000) sugeriram também que a injúria nervosa periférica pode
acarretar alterações fenotípicas das fibras Aβ, as quais passam a produzir substâncias
nociceptivas.
Os canais iônicos, presentes nas fibras sensitivas, estão envolvidos na transmissão
da

informação

nociceptiva.

Durante

inflamação,

ocorre

aumento

significativo

na

expressão de canais iônicos, incrementando a excitabilidade da membrana dos neurônios
periféricos (Devor, 1994; Matzner & Devor, 1994; Waxman et al., 1994). Os principais
canais iônicos responsáveis pela geração de potênciais de ação na membrana de
neurônios nociceptivos são os canais de Na+ e de Ca++ dependentes de voltagem
(Nowycky, 1992).
Os canais de sódio dependentes de voltagem medeiam a condução do potencial de
ação da periferia para a medula espinhal. Em particular, os canais de sódio resistentes à
tetrodotoxina, particularmente o canal do tipo NaV1.8, presentes especificamente em
neurônios aferentes nociceptivos, contribuem para a sensibilização periférica induzida por
mediadores inflamatórios (Coggeshall et al., 2004) e para a gênese da dor crônica (Gold,
1999; Porreca et al., 1999; Lai et al., 2002; Hains et al., 2003). Estudos recentes têm
demonstrado que além dos canais de sódio TTXr, os canais de sódio sensíveis à TTX, mais
específicamente o canal do tipo 1.3, expressos no ganglio da raiz dorsal estão associados
com a gênese da dor neuropática (Hains et al., 2003). Várias drogas anticonvulsivantes
(carbamazepina,

fenitoína),

anestésicos

locais

(lidocaína,

tocainida)

e

drogas

antiarrítmicas (mexiletina) induzem analgesia, quando utilizadas no tratamento de dor
crônica associada à neuropatia e distrofia simpática (Tanelian & Brose, 1991; Marchettini
et al., 1992; Chevrier et al., 2004). A eficácia destas drogas pode ser relacionada ao
bloqueio de canais de sódio.
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Em relação aos canais de cálcio dependente de voltagem, mais especificamente os
canais do tipo CaV1 (tipo L), CaV 2.1 (tipo P/Q) e CaV 2.2 (tipo N) estão envolvidos na
transmissão

nociceptiva,

liberação de neurotransmissores e

sensibilização

central

(Vanegas & Schaible, 2000; Saegusa et al., 2002). Além da abertura de canais de cálcio,
tem sido proposto que oscilações na concentração do cálcio citosólico, ao longo da fibra
nervosa, propicia um mecanismo celular de integração envolvido na indução e
manutenção de estágios hipernociceptivos (Parada et al., 2003a).
As alterações no processo de transdução, pelos nociceptores, observadas durante
injúria tecidual e inflamação, resultam da ativação destes nociceptores por mediadores
liberados durante o processo inflamatório (Treede & Cole, 1993; Reeh, 1994; Dray, 1995;
Ferreira & Lorenzetti, 1995). A maioria destes mediadores age através da ativação de
receptores acoplados à proteína G, fosforilando canais iônicos, via ativação de PKA e PKC
(Bevan, 1999). Dentre os mediadores inflamatórios envolvidos na nocicepção, podemos
citar os íons K+ e H+, o ATP, NO, adenosina, serotonina, histamina, bradicinina, citocinas
(IL-1, IL-6,IL-8 e TNFα), neurotrofinas, fator de crescimento neural, neuropeptídeos (SP,
NKA, CGRP), eicosanóides e mediadores simpáticos, os quais podem agir conjuntamente,
de modo sinérgico. Alguns destes mediadores atuam ativando diretamente o nociceptor
(histamina e SP), induzindo dor espontânea, ou sensibilizando nociceptores e induzindo
hiperalgesia (serotonina, citocinas e PGE2). Este fenômeno de sensibilização pode ocorrer
por uma ação direta do mediador e/ou pela liberação de outros agentes nociceptivos
(Dray, 1997; Kidd & Urban, 2001; Riedel & Neeck, 2001). Alguns mediadores
inflamatórios,

como

a

bradicinina,

podem

ativar

direta

e/ou

indiretamente

os

nociceptores, acarretando dor e/ou ainda sensibilização periférica. Esta sensibilização
periférica

envolve

a

liberação

de

outros

mediadores,

como

aminas

biogênicas,

neuropeptídeos, ou a geração de ácido araquidônico e prostanóides (Gammon et al.,
1989; Allen et al., 1992; Dray & Perkins, 1993).
Cabe ressaltar que além dos mediadores inflamatórios, vários receptores acoplados
a canais iônicos estão envolvidos na transdução do estímulo nocivo (Kidd & Urban, 2001).
Dentre eles, podemos citar o receptor vanilóide tipo 1 (VR-1), sensível à capsaicina. O
receptor VR-1 é um canal de cátion não seletivo, integrando a subfamília dos receptores
TRPV. Estes receptores estão distribuídos nos neurônios aferentes de pequeno diâmetro,
desde os terminais periféricos até os axônios do terminal central e corpo celular (Caterina
et al., 1999; Kidd & Urban, 2001). O VR-1 é ativado por compostos vanilóides como a
capsaicina, prótons e calor (Caterina et al., 1997). A atividade dos receptores VR-1 é
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regulada diretamente e indiretamente por fatores endógenos, como a PKC, que
sensibilizam os receptores VR-1 à capsaicina, prótons e calor (Premkumar & Ahern,
2000). Este receptor pode ser sensibilizado por bradicinina, ATP e NGF, que estimulam a
formação de PKC (De Petrocellis et al., 2001; Hoogerwerf et al., 2001). Os VRs são
importantes mediadores de respostas hipernociceptivas e essenciais na hiperalgesia
térmica inflamatória (Szallasi & Blumberg, 1999; Davis et al., 2000).
Como mencionado anteriormente, a informação nociceptiva é captada por
estruturas do sistema nervoso periférico e transmitida ao SNC, onde é decodificada e
interpretada. No SNC, o corno dorsal da medula espinhal é um sítio importante no
processo de transmissão e modulação desta transmissão sináptica. Além disso,
mecanismos endógenos, representados por sistemas modulatórios descendentes inibem a
transmissão da informação nociceptiva para as estruturas supra-espinhais (Woolf &
Costigan, 1999; Kidd & Urban, 2001; Riedel & Neeck, 2001).
Vários

neurotransmissores

estão

envolvidos

na

modulação

da

transmissão

nociceptiva no corno dorsal da medula espinhal. As taquicininas (SP, NKA e NKB),
liberadas na medula espinhal, são importantes mediadores da nocicepção. A substância P
é amplamente distribuída no sistema nervoso central e periférico e age preferencialmente
em receptores NK1 (Urban & Gebhart, 1999; Zheng & Chen, 2001). A SP estimula a
síntese de IP3 e ativa canais de Ca++ voltagem dependente. Em gânglios sensitivos, a SP
é sintetizada por neurônios de pequeno diâmetro e quando liberada nas sinapses da
medula espinhal comporta-se como neuromodulador, contribuindo significativamente para
a indução de sensibilização central (Lawson et al., 1993; Traub, 1996). A NKA, agindo em
receptores NK2, desempenha papel muito semelhante ao da SP na transmissão da dor.
Este neuropeptídeo contribui para a inflamação neurogênica, para a hiperalgesia e para a
mudança de excitabilidade que ocorre no corno dorsal da medula espinhal, durante
resposta inflamatória (Salter & Henry, 1991). O papel da NKB, agindo em receptores NK3,
ainda é controverso e pouco conhecido. Estudos realizados por Sakurada e colaboradores
(1992) demonstraram que a injeção intradérmica de antagonista de receptor NK3 acarreta
antinocicepção no teste da formalina e capsaicina. Por outro lado, Laneuville e
colaboradores (1988) evidenciou que a administração de NKB na medula espinhal, exerce
efeito antinociceptivo em modelos de dor fásica. Além da atuação em sinapses
medulares, as neurocininas podem ser liberadas nas terminações periféricas durante o
desenvolvimento de uma resposta inflamatória (Levine et al., 1993).
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O CGRP se liga a receptores CGRP1 e CGRP2 e a sua importância na medula
espinhal, como mediador da transmissão nociceptiva, ainda não está totalmente
esclarecida. Estudos experimentais têm demonstrado que a administração intratecal de
CGRP causa hiperalgesia, enquanto que a administração, por esta mesma via, de um
antisoro anti-CGRP diminui a hiperalgesia térmica e mecânica durante processo
inflamatório periférico (Kuraishi et al., 1988). O efeito hiperalgésico do CGRP parece ser
indireto, mediado em parte, pela ativação de receptores para CGRP localizados nos
neurônios primários aferentes, com consequente facilitação da liberação de SP e
aminoácidos excitatórios (Oku et al., 1987). Por outro lado, a ativação de receptores
CGRP localizados nos neurônios espinhais, acarreta aumento da abertura dos canais de
cálcio dependente de voltagem, acarretando ativação de fibra pós-sináptica (Seybold et
al., 2003).
Cabe ressaltar que o CGRP e a SP coexistem nas terminações centrais de
neurônios aferentes primários, sendo liberados conjuntamente em resposta a um mesmo
estímulo nocivo (Seybold et al., 2003).
Além das taquicininas e do CGRP, aminoácidos excitatórios liberados na medula
espinhal são importantes mediadores da informação nociceptiva (Picard et al., 1993).
O principal neurotransmissor excitatório é o glutamato. A ação deste aminoácido é
mediada por receptores ionotrópicos (AMPA e NMDA) e receptores metabotrópicos. Os
receptores AMPA (α-amino-3-hidróxi-5-metil-isoxazol) e NMDA (N-metil-D-aspartato)
estão diretamente acoplados a canais de cátions, enquanto que os receptores
metabotrópicos estão acoplados a proteína G e agem liberando IP3 e DAG, como
segundos mensageiros. Os receptores AMPA induzem aumento do influxo de Na+, K+ e
Ca++ para o interior do neurônio, despolarizando rapidamente a membrana celular (King
et al., 1988; Yoshimura & Jessell, 1990). Por outro lado, os receptores NMDA são
responsáveis pela transmissão sináptica lenta. O receptor NMDA é normalmente
bloqueado pelo íon Mg++ e a sua ativação depende do deslocamento do Mg++,
possibilitando a entrada de íons Ca++ (Kidd & Urban, 2001). A ativação do receptor NMDA
resulta no aumento da excitabilidade dos neurônios do corno dorsal da medula espinhal,
contribuindo para a geração do fenômeno de “wind up”, caracterizado como o aumento
progressivo da excitabilidade neuronal, durante a ativação do estímulo nocivo, e para
geração da sensibilização central, caracterizada por alterações mais prolongadas da
atividade neuronal pós-sináptica (Woolf, 1983; Woolf & Wall, 1986). O “wind up” resulta
da ativação dos receptores NMDA, pela remoção dos íons Mg2+ deste receptor (Woolf &
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Costigan, 1999, revisão). A sensibilização central resulta da liberação pré-sináptica do
glutamato, de neuropeptídeos e de fatores neurotróficos. Estas substâncias, agindo em
receptores específicos, interagem sinergicamente, gerando mudanças na transdução de
sinais nos neurônios pós-sinápticos do corno dorsal da medula espinhal (Coderre &
Melzack, 1992; Ren & Dubner, 1993; Thompson et al., 1994; Cao et al., 1998; Woolf &
Costigan, 1999).
Os receptores metabotrópicos são divididos em três grupos de acordo com a
homologia de sequência, mecanismos de transdução e farmacologia (Conn & Pin, 1997).
Os receptores do grupo I (mGlu1 e mGlu5) são receptores ligados à hidrólise de
fosfoinositídeos e mobilização de cálcio intracelular, via ativação da enzima fosfolipase C
(Conn & Pin, 1997). Os receptores do grupo II (mGlu2 e mGlu3) e do grupo III (mGlu4,
mGlu6-8) são receptores negativamente ligados a adenilil ciclase e sua ativação resulta
na diminuição na produção do AMP cíclico (Pin & Duvoisin, 1995; Conn & Pin, 1997).
Assim, a ativação de receptores do grupo I pode resultar no aumento da excitabilidade
neuronal, enquanto que a ativação de receptores do grupo II e III pode acarretar
diminuição da excitabilidade neuronal. Várias evidências mostram que os receptores do
grupo I estão envolvidos na nocicepção na medula espinhal (Fisher & Coderre, 1998;
Young et al., 1998; Zhang et al., 2000) e tálamo (Salt & Binns, 2000) e, de acordo com
dados mais recentes, na nocicepção periférica (Bhave, 2001; Walker, 2001).
Além de mediador central da transmissão do impulso nociceptivo, tem sido
evidenciada também ação nociceptiva periférica para o glutamato, por atuação em
receptores presentes nas terminações periféricas de nociceptores das fibras aferentes
primárias (Ault & Hildebrand, 1993; Sato et al., 1993; Zhou et al., 1996; Davidson et al.,
1997; Lawand et al., 1997; Bhave et al., 2001; Walker et al., 2001b).
Outro importante mediador do processo nociceptivo, na medula espinhal, é o óxido
nítrico (NO). O NO é produzido pela conversão da L-arginina em L-citrulina, reação cuja
catálise é realizada pela enzima óxido nítrico sintase (NOS). Essa reação tem como cosubstratos a L-arginina, o oxigênio (O2) e o fosfato de nicotinamida dinucleotídeo de
adenosina reduzida (NADPH-d), e como co-fatores, o mononucleotídeo de flavina, o
dinucleotídeo de flavina e de adenosina, o agrupamento heme e a tetrahidrobiopterina
(Alderton et al., 2001). Diversas isoformas da NOS foram identificadas, variando
conforme a localização, estrutura, regulação e função (Bredt et al., 1992). A NOS é
classificada de acordo com sua expressão celular, podendo ser constitutiva (cNOS) ou
induzida (iNOS). A cNOS divide-se em NOS do tipo I (NOSI), também denominada de
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neuronal (nNOS), localizada em neurônios, e do tipo III (NOSIII) ou endotelial (eNOS),
localizada no endotélio vascular. Estas isoformas são expressas e ativadas pelo cálcio. Por
outro lado, a iNOS, conhecida como tipo II (NOSII), não é dependente de cálcio e está
envolvida com a produção do NO durante a estimulação de macrófagos e células da glia
(Contestabile, 2000, para revisão).
Vários trabalhos sugerem que o NO é um componente essencial na fisiologia das
células e sua produção exarcebada pode ser a origem de várias condições fisiopatológicas
(Dugas & Kolb, 1995; Moncada & Higgs, 1995; Coleman, 2001, para revisão). Vários
estudos têm mostrado que o NO interfere com o desenvolvimento da resposta
inflamatória e com a nocicepção, podendo ter efeitos pro-ou antiinflamatório e
nociceptivo ou antinociceptivo (Duarte et al., 1990; Ferreira et al., 1992). Os efeitos na
nocicepção dependem da concentração do NO, do local de atuação e do modelo utilizado
para a avaliação da sensibilidade dolorosa. Souza e Prado (2001) sugeriram que em
baixas concentrações o NO induz efeito antinociceptivo, por ação na via descendente de
modulação da dor, enquanto que altas concentrações são necessárias para manter o
estado de hiperalgesia. Ainda, Ferreira e colaboradores (1991) demonstraram o
envolvimento da via do NO na antinocicepção periférica induzida pela morfina, um
agonista de receptor µ-opióide (Duarte et al., 1990; Ferreira et al., 1992).
Interações entre o sistema glutamartégico e a formação do NO têm sido
evidênciadas. A interação do glutamato com o receptor NMDA acarreta o influxo de cálcio
intracelular,

permitindo

a

ligação

da

calmodulina

com

a

NOS

neuronal

e,

conseqüentemente a ativação desta enzima (Garthwaite, 1991). Da mesma forma, os
receptores metabotrópicos para o glutamato, por promoverem a liberação do cálcio do
retículo endoplasmático para o citoplasma, estimulam também a ativação da NOS
neuronal (Allan & Rothwell, 2003, para revisão).
Além dos neurotransmissores, as prostaglandinas desempenham papel relevante na
transmissão nociceptiva na medula espinhal (Vane & Botting, 1998). As enzimas COX-1 e
COX-2 catalizam a formação de ácido araquidônico em prostanóides (Smith, 1989) e na
medula espinhal, tanto COX-1 quanto COX-2 estão expressas constitutivamente (Yaksh et
al., 2001). Evidências têm mostrado que os níveis de PGs estão aumentados no fluído
cérebro-espinhal em resposta a ativação persistente de fibras C (Malmberg & Yaksh,
1995) ou inflamação persistente (Samad et al., 2001). Além disso, a administração
intratecal de PGE2 acarreta hiperalgesia térmica, mecânica ou química que pode ser

17

Introdução

revertida pela administração i.t. de inibidores de COX ou antagonistas de receptores para
PGE2 (Svensson & Yaksh, 2002, para revisão).
Vários estudos têm mostrado que, na medula espinhal, uma variedade de citocinas
estão envolvidas na dor induzida por inflamação periférica e dor neuropática (Arruda et
al., 2000; Milligan et al., 2001). Os mecanismos envolvidos nesta hiperalgesia incluem a
liberação de eicosanóides de vários tecidos; o aumento da expressão de receptores para
NGF ou cininas; ou a ativação de fibras simpáticas (Cunha et al., 1991; Cunha et al.,
1992). Além disso, tem sido proposto que o TNF e IL-1β têm papel relevante para a
indução e manutênção de estados hipernociceptivos por meio da regulação da síntese de
IL-6 (Sweitzer et al., 2001). É importante salientar ainda que a IL-1β é capaz de
aumentar a síntese de COX-2 no SNC, contribuindo para os fenômenos hipernociceptivos
(Samad et al., 2001). Mais recentemente, Milligan e colaboradores (2001) observaram
que TNFα e IL-1 podem ser liberados na medula espinhal após estimulação antigênica
local, aumentado os estados dolorosos
Além destas citocinas, várias evidências tem sugerido que as quimiocinas liberadas
na medula espinhal, são mediadores da dor patológica (Boddeke, 2001). A fractalquina
integra a família das quimiocinas, sendo expressa apenas em neurônios e astrócitos. O
receptor para esta quimiocina, o CX3CR1, é encontrado predominantemente em células
da microglia e em menor concentração nos astrócitos (Harrison et al., 1998). A
fractalquina têm papel relevante na sinalização entre neurônios e microglia, sendo
importante mediador da dor (Maciejewski-Lenoir et al., 1999; Milligan et al., 2003b).
Ainda, a adenosina é uma purina capaz de causar tanto dor quanto analgesia,
dependendo do local de ação e do subtipo de receptor envolvido. Esta purina atua em
receptores purinérgicos P1, que são ligados à proteína G, os quais foram subdivididos nos
subtipos A1, A2A, A2B e A3 (Aird, 2002). A adenosina regula a transmissão nociceptiva
espinhal, supra espinhal e periférica, além de possuir papel importante na dor
neuropática. Os receptores A1 e A2 para adenosina estão localizados na substância
gelatinosa do corno dorsal da medula espinhal. Os receptores A1 são responsáveis pela
neuromodulação e neuroproteção inibitória. Os receptores A2A induzem ações excitatórias,
podendo exarcebar lesões cerebrais, enquanto que os receptores A2B exercem seus efeitos
em processos inflamatórios centrais, por regularem funções gliais. Com relação aos
receptores A3, seu efeito é ainda incerto, podendo exercer ação tanto protetora quanto
indutora de injúria, dependendo do seu local de ação (Sawynok et al., 1997; Poon &
Sawynok, 1998; Sawynok, 1998; Sawynok & Liu, 2003). A adenosina pode ser gerada em
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quantidades significativas na vigência de lesões tecidual, ativando fibras aferentes não
mielinizadas, provocando dor em humanos e nocicepção em animais (Taiwo & Levine,
1990).
Vários dados da literatura têm evidenciado que as células da glia da medula
espinhal, por meio de liberação de mediadores nociceptivos, têm papel relevante para a
transmissão da informação nociceptiva no SNC (Barres, 1991; Watkins et al., 2001;
Milligan et al., 2003a; Watkins & Maier, 2003). Centralmente, a glia é formada pela
macroglia (oligodentrócitos e astrócitos) e pela microglia (Haydon, 2001). Os astrócitos
constituem cerca de 50% das células gliais (Kimelberg, 1983, revisão), contribuindo para
a homeostasia e para a regulação de concentrações de íons K+. Evidências recentes têm
demonstrado a existência de interação entre astrócitos e neurônios (Araque et al., 2001;
Perea & Araque, 2002). Estas evidências estão baseadas em estudos empregando células
em cultura e mostraram que neurotransmissores liberados por neurônios induzem, nos
astrócitos, aumento dos níveis intracelulares de Ca++, com consequente liberação de
glutamato. O glutamato, uma vez liberado, modula a excitabilidade neuronal e o aumento
da transmissão sináptica (Haydon, 2001). Os oligodentrócitos são responsáveis pela
mielinização das fibras nervosas no SNC e podem ser considerados como equivalente às
células de Schwann no sistema nervoso periférico. A microglia é caracterizada pela
presença de células pequenas e ovais (Streit et al., 1988, para revisão). A microglia é o
primeiro tipo de célula a responder a diversos tipos de injúria. A ativação microglial
envolve um padrão de resposta celular estereotipado, com proliferação e recrutamento
celular para o local da lesão, aumento da expressão de imunomoléculas e mudanças
funcionais, incluindo a liberação de mediadores citotóxicos e/ou inflamatórios (Colburn &
Deleo, 1999).
As células da glia sintetizam várias substâncias, muitas das quais são também
liberadas por neurônios nociceptivos. Dentre as substâncias secretadas pela glia,
podemos citar as prostaglandinas, o glutamato, o ácido araquidônico, o óxido nítrico,
quimiocinas e citocinas (Hartung et al., 1988; Marriott et al., 1991; Stella et al., 1994;
Agullo et al., 1995). Além de sintetizar estas substâncias, a glia expressa receptores para
o glutamato, SP, CGRP (Amann et al., 1996) e as citocinas (Streit & Kincaid-Colton,
1995).
A importância das células da glia da medula espinhal, em processos nociceptivos,
foi primeiramente evidenciada por Garrison et al. (1991), que mostraram o aumento da
densidade destas células, mais especificamente de astrócitos, na medula espinhal, após a
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indução de ligaduras no nervo ciático. Dados mais recentes têm demonstrado que a glia
(astrócitos e microglia), além da participação em processos inflamatórios, têm papel
relevante para a manutenção de processos nociceptivos (Milligan et al., 2003a; Watkins &
Maier, 2003). Assim, tem sido evidenciado a participação das células gliais na
hiperalgesia induzida por processos inflamatórios periféricos. A hiperalgesia térmica
resultante da injeção s.c. de formalina e i.p. de endotoxina (Watkins & Maier, 1999,
revisão) é bloqueada pela injeção intratecal de inibidores gliais. Da mesma forma, a
alodinia mecânica resultante da injeção periférica de zimosan, é também bloqueada por
inibidor metabólico das células da glia (Milligan et al., 2000). A lesão de nervos periféricos
acarreta, na medula espinhal, a liberação, pelas células da glia, de citocinas próinflamatórias, como a interleucina-1β e o TNFα, as quais medeiam os processos
nociceptivos decorrentes desta lesão (Benveniste, 1992; Martin et al., 1992; Luber-Narod
et al., 1994). Cabe ressaltar que alterações da ativação glial não modificam a resposta a
estímulos fásicos, suportando a idéia de que a glia está envolvida especificamente, na dor
decorrente de processos patológicos (Watkins et al., 1997; Milligan et al., 2000).

Efeito nociceptivo de fosfolipases A2 isoladas de venenos do gênero Bothrops
Apesar das inúmeras atividades inflamatórias
descritas para fosfolipases A2 isoladas de venenos de
serpentes (Pruzanski et al., 1991; Wang & Teng, 1992;
Lloret & Moreno, 1993; Chaves et al., 1998; Landucci
et al., 1998; Rizzo et al., 2000), pouco se conhece
sobre os efeitos nociceptivos destas toxinas e sua
contribuição para a dor observada nos envenenamentos
ofídicos.

Figura. 2 Bothrops asper

A primeira evidência de que fosfolipases A2 miotóxicas induzem nocicepção foi
apresentada por Chacur et al. (2003). Neste trabalho, os autores demonstraram que FLA2
miotóxicas, variante Lys-49, destituída de atividade catalítica e variante Asp-49, com
atividade catalítica (miotoxinas II e III, respectivamente), isoladas do veneno de
serpentes Bothrops asper (Fig. 2), acarretam, em ratos, hipernocicepção, com pico na
primeira hora após injeção das toxinas. Estudos experimentais sobre a mediação química
envolvida no efeito hipernociceptivo das FLA2s mostraram que este fenômeno é um
processo multimediado, dependente da ação da bradicinina em receptores B2, e pelo
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menos parcialmente, da liberação de histamina, serotonina e citocinas pró-inflamatórias
(TNFα e IL-1). Além disso, foi demonstrado também, que além destes mediadores, a
hiperalgesia induzida pela FLA2 variante Lys-49 é mediada por prostanóides e por aminas
simpatomiméticas (Chacur et al., 2003). Estes dados sugerem que apesar da não ser
essencial para o desencadeamento de hiperalgesia, a presença da atividade catalítica é
importante para a determinação da mediação química envolvida neste fenômeno.
Apesar destas evidências sobre o efeito hipernociceptivo das fosfolipases A2
miotóxicas isoladas do veneno de Bothrops asper, não estão caracterizados ainda os
mecanismos estruturais e moleculares envolvidos neste efeito. Não foi determinado
também, o envolvimento de neurotransmissores liberados na medula espinhal, bem como
a participação das células da glia para a gênese ou manutenção deste fenômeno
hipernociceptivo.
Cabe ressaltar que o veneno de Bothrops asper induz dor em humanos (Gutierrez &
Lomonte, 1995; Arroyo et al., 1999). Experimentalmente, foi evidenciada a capacidade
deste veneno em acarretar hipernocicepção em ratos, mediada principalmente por
bradicinina (Chacur et al., 2001). Uma vez que as FLA2 miotóxicas correspondem à cerca
de 15-25% do veneno bruto de B. asper (Gutiérrez & Lomonte, 1995) e em decorrência de
dados obtidos nos estudos experimentais sobre o efeito hipernociceptivo destas toxinas e
do veneno bruto, é possível sugerir que estas FLA2 miotóxicas devem contribuir para a
gênese da dor observada durante o envenenamento humano por esta serpente.
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2-OBJETIVOS
Em continuidade aos estudos sobre o efeito algogênico de fosfolipases A2 variantes
Lys49 e Asp49, isoladas dos venenos de Bothrops asper, o objetivo do presente projeto de
pesquisa foi avaliar:
A) os mecanismos estruturais envolvidos no efeito hipernociceptivo, investigando a
importância do sítio catalítico e da porção C-terminal das moléculas para a gênese do
fenômeno.
B) os mecanismos moleculares, determinando a participação das proteíno-quinases
dependentes de AMPc e GMPc, da fosfolipase C, proteíno quinase C e de canais iônicos.
C) os mecanismos centrais, evocados na medula espinhal, determinando a participação
de neuropeptídeos, aminoácidos excitatórios, citocinas pró-inflamatórias, óxido nítrico,
prostanóides, adenosina, bem como o envolvimento das células da glia na gênese e
manutenção destes fenômeno.
d) as possíveis alterações histopatológicas de tecido nervoso da pata de ratos
injetados com as fosfolipases A2.
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3- MATERIAL E MÉTODOS
3.1. Animais
Foram utilizados ratos machos: a) Wistar, pesando entre 160-180 g, fornecidos
pelo Biotério Central do Instituto Butantan, São Paulo, Brasil e b) Sprague-Dawley,
pesando entre 350-375 g, fornecidos pelo Biotério Central da Universidade do Colorado,
em Boulder, EUA. Ambas as linhagens animais, utilizadas no presente projeto de
pesquisa, têm aproximadamente dois meses e meio de idade. Os animais foram mantidos
com água e ração ad libitum em uma sala apropriada, com isolamento acústico,
temperatura controlada (22 ± 1

o

C) e ciclo claro/escuro (12:12 h). Todos os

procedimentos foram realizados de acordo com o protocolo aprovado pela comissão de
Ética no Uso de Animais do Instituto Butantan (CEUAIB-protocolo n0 055/2002) e
comissão de Ética da Universidade do Colorado e obedeceram as normas propostas pela
Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) (Zimmermann, 1983).

3.2. Fosfolipases A2
3.2.1. Obtenção das fosfolipases A2
Foram utilizadas fosfolipases A2 isoladas do veneno de Bothrops asper. A miotoxina
II, uma FLA2 variante Lys-49 e a miotoxina III, uma FLA2 variante Asp-49 foram obtidas
do veneno bruto, por cromatografia de troca iônica em CM-Sephadex C-50 (Lomonte &
Gutiérrez, 1989; Kaiser et al., 1990). Os picos correspondentes à miotoxina II (Lomonte &
Gutiérrez, 1989) e miotoxina III (Bultrón et al., 1993) foram coletados e novamente
purificados por cromatografia de troca iônica em sistema HPLC, utilizando coluna Mono-S.
As amostras puras foram liofilizadas e a homogeneidade demonstrada por eletroforese em
gel de SDS-poliacrilamida, em condições de redução (Laemmli, 1970).
3.2.3. Atividade biológica das fosfolipases A2
Para demonstrar a atividade biológica destas toxinas purificadas, foi empregado
ensaio de miotoxicidade, através da determinação da quantidade de enzima creatinoquinase (CK) liberada na circulação sangüínea de camundongos, utilizando-se "Kit" CK
(Sigma, EUA). Para tanto, camundongos Swiss, machos (18-20 g), foram injetados, por
via intramuscular (músculo gastronêmico direito), com as toxinas (50µg em 100µl de
salina estéril). Animais controles foram tratados com solução salina. Três horas após, o
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sangue dos camundongos foi coletado em tubos capilares heparinizados e centrifugado
para obtenção do plasma. A atividade da enzima creatino-quinase foi então quantificada,
por ensaio cinético. Estas etapas foram realizadas pelo Dr. José Maria Gutiérrez, do
Instituto Clodomiro Picado da Universidade da Costa Rica.
As fosfolipases liofilizadas foram mantidas a –20o C e preparadas (p/v) em solução
estéril de NaCl 0,85%, no momento do uso.
3.3 Planejamento geral
Para análise do efeito hipernociceptivo pelas FLA2s, foi determinada a capacidade de
ambas as fosfolipases em induzir os fenômenos de hiperalgesia e alodinia.
Para a investigação dos mecanismos estruturais envolvidos na atividade das FLA2s, foi
determinada a importância da atividade fosfolipásica da FLA2-Asp49 por meio da utilização
do brometo de p-bromofenacil (p-BPB), um agente alquilante da His48 (Gutierrez et al.,
1986). Para a análise da importância dos sítios catiônicos presentes nestas moléculas, as
fosfolipases A2 foram neutralizadas pelo poliânion heparina. Para investigar a contribuição
dos resíduos catiônicos/hidrofóbicos presentes na região 115-129 da porção C-terminal de
ambas as moléculas, foram utilizados peptídeos sintéticos correspondentes a esta região.
Para

a

avaliação

dos

mecanismos

moleculares

envolvidos

na

hipernocicepção

acarretada por ambas as fosfolipases A2, foram empregados inibidores de proteínoquinases dependentes de AMPc ou GMPc, de PKC e de FLC. O envolvimento de canais de
cálcio ou sódio, foi investigado utilizando bloqueadores destes canais.
Em relação à determinação dos mediadores químicos liberados na medula espinhal,
envolvidos no efeito algogênico periférico de ambas as fosfolipases A2, foram empregados
antagonistas

de

receptores,

anticorpos

específicos

ou

inibidores

enzimáticos,

administrados por via intratecal (i.t.), antes da injeção intraplantar das toxinas. Foi
analisada a participação de a) glutamato, taquicininas e CGRP, através da utilização de
antagonistas de receptores ionotrópicos e metabotrópicos para glutamato, de antagonista
de receptores NK1 e NK2 para taquicininas e de antagonistas de receptores para CGRP; b)
óxido nitrico, através de uso de inibidores da óxido nítrico sintase neuronal e induzida; c)
interleucinas pró-inflamatórias (IL-1 e TNFα), através da utilização de anticorpos anti
citocinas; d) prostanóides, empregando inibidor seletivo da cilcooxigenase do tipo II e e)
adenosina, utilizando antagonista de receptor A2. Foi nosso objetivo também, avaliar o
tipo e a importância destes receptores para a manutenção do processo algogênico
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induzido por estas FLA2s. Para tanto, os antagonistas de receptores para glutamato ou
taquicininas foram administrados 1 hora após a injeção das toxinas.
Foi analisada ainda, a participação das células da glia, da medula espinhal, através da
utilização do fluorocitrato, um inibidor metabólico destas células. Uma vez detectada a
participação glial, avaliamos o tipo de célula da glia envolvida neste efeito, por meio da
determinação, em ensaios de imunohistoquímica, da porcentagem de área ocupada por
astrócitos e microglia. Os ensaios de imunohistoquímica foram realizados no Laboratório
de Neurociências da Universidade do Colorado em Boulder, EUA sob a orientação da Dra.
Linda R. Watkins e no Laboratório de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências
Biológicas, USP, São Paulo, Brasil sob a orientação do Prof. Dr. Luiz R. G. Britto.
Com o intuito de determinar possíveis alterações nos nervos da pata de ratos tratados
com as FLA2s, foram realizados análises histológicas do coxim plantar destes animais.
3.4 Determinação da hiperalgesia mecânica
Foi utilizado o teste da pressão da pata de ratos
(Analsegy-Meter Ugo Basile, Itália) (Fig. 3),
realizado de acordo com o método descrito por
Randall & Sellitto (1957). Neste teste, uma força
em gramas (g), de magnitude crescente (16
g/s), é continuamente aplicada sobre o dorso de
uma

das

patas

interrompida

posteriores

quando

o

do

animal

animal

e

apresenta

a

reação de “retirada” do membro. Neste modelo,
Figura 3- Analgesímetro Ugo Basile®

o limiar da dor é representado como a força (g)

necessária para a indução da reação. Este teste foi aplicado antes (medida inicial) e em
diversos tempos após (medidas finais) a administração intraplantar (i.pl.), em uma das
patas posteriores dos ratos, das fosfolipases A2 ou salina estéril (animais controle). As
toxinas ou salina foram administradas em um volume total de 100 µl.
Os resultados foram analisados através da comparação das medidas das medidas
iniciais e finais ou, quando determinado, através da comparação das médias obtidas nos
diferentes grupos experimentais.
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3.5 Determinação da alodinia mecânica
Foi avaliada por ensaio quantitativo, em resposta a estímulo tátil aplicado à pata
posterior do rato, segundo método descrito por Chaplan et al. (1994), modificado. Neste
teste, os ratos foram colocados, individualmente, em gaiolas plásticas com fundo de
arame, para permitir acesso às patas destes animais. Os
ratos foram inicialmente habituados à gaiola, por uma hora,
durante os três dias que antecederam os experimentos. No
dia do ensaio, os animais foram colocados na gaiola, 20
minutos antes do início dos experimentos. Para o ensaio de
alodinia, foi empregada uma
Figura 4- Filamentos
de von Frey

série logarítmica de 10

filamentos de von Frey (Figs. 4 e 5) (Aesthesiometer
Semmes-Weinstein, Stoelting Co., EUA). A rigidez dos
filamentos é definida como log 10 (gramas x 10000), tendo

os seguintes valores (o valor em gramas está entre parênteses): 3,61 (0,407g); 3,84
(0,692g); 4,08 (1,202g); 4,17 (1,479g); 4,31 (2,041g); 4,56 (3,630g); 4,74 (5,495g);
4,93 (8,511g); 5,07 (11,749g) e 5,18 (15,136g). Cabe ressaltar que os filamentos com
rigidez superior à 15,136g não foram empregados nos estudos de alodinia. Os filamentos
foram aplicados, um a um, perpendicularmente, sob a área plantar de uma das patas
posteriores e mantidos por um período de 8 segundos. Os ensaios foram iniciados com o
filamento de 2,041g. Na ocorrência da retirada da pata a este filamento, foi utilizado o
filamento de 0,407g. Na ausência de resposta com o filamento de 0,407g, o filamento
seguinte (0,692g) foi aplicado 30-60s depois. O filamento capaz de induzir a retirada da
pata, duas vezes consecutivas, foi considerado como a força
em gramas necessária para induzir a resposta (100% de
resposta). Na ausência de resposta ao filamento inicial
(2,041g), a apresentação dos filamentos foi realizada de
forma ascendente, até a observação de duas respostas
consecutivas para um mesmo filamento. Na ausência de
resposta ao maior estímulo (15,135g), este filamento foi
considerado como valor de corte. Esta forma de apresentação
dos filamentos minimiza o risco de habituação do animal ao
teste (Milligan et al., 2000).

Figura 5- aplicação dos
filamentos de von Frey na
pata dos ratos
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O valor da força (em log) necessária para induzir 50% de resposta de retirada da
pata foi calculado pela aplicação de uma função psicométrica integral de Gauss.
Esta função foi aplicada para as respostas obtidas para cada filamento de von Frey,
utilizando um método de ajuste de probabilidade máxima. Os limiares de resposta
estimados a partir da função integral de Gauss tornaram-se, desta forma, apropriados
para análise estatística paramétrica. A função Gaussiana foi aplicada utilizando programa
de computador PsycoFit.
Este teste foi aplicado antes (medida inicial) e em diversos tempos após (medidas
finais) a administração intraplantar (i.pl.), em uma das patas posteriores dos ratos, das
fosfolipases A2 ou salina estéril (animais controle). As toxinas ou salina foram
administradas em um volume total de 100 µl.
Os resultados foram avaliados através da comparação das médias das medidas
iniciais e finais ou, quando determinado, através da comparação das médias obtidas nos
diferentes grupos experimentais.
3.6 Avaliação da relação estrutura-atividade das fosfolipases A2
3.6.1. Estudo de neutralização de sítios catiônicos pela heparina.
Heparina de baixa afinidade por antitrombina, foi incubada com cada miotoxina
(razão molar heparina:miotoxina igual a 10), em temperatura ambiente, por 30 min. A
mistura foi subseqüentemente injetada nos animais, pela via intraplantar, para avaliação
dos fenômenos de hiperalgesia e alodinia.
3.6.2.

Estudo

da

importância

da

atividade

fosfolipásica

através

do

tratamento com o brometo de p-bromofenacil.
Para confirmar a importância da atividade fosfolipásica da miotoxina III para o
fenômeno hipernociceptivo, a toxina foi inativada pelo brometo de p-bromofenacil (pBPB). Para tanto, a miotoxina III foi dissolvida em tampão Tris-HCl (0,1 M, pH 8,0,
contendo 0,7 mM de EDTA) e misturada com o p-BPB, obtendo-se a concentração final de
0,4 mg/ml. A mistura foi incubada a 37 0C, por 20 horas. Após este período, a mistura foi
filtrada em Sephadex G25, com o intuito de eliminar o excesso de brometo de ρbromofenacil que não se complexou com a fosfolipase A2, de Tris e de EDTA. O controle
foi constituído pela toxina submetida às etapas descritas, não havendo, porém, a adição
do p-BPB. Para confirmar a inibição da atividade enzimática da FLA2, foi realizado ensaio
enzimático in vitro, quantificando a liberação, por titulação, de ácidos graxos (Gutierrez et
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al., 1986). Esta etapa foi realizada pelo Dr. José Maria Gutiérrez, do Instituto Clodomiro
Picado da Universidade da Costa Rica.
3.6.3.

Estudo

da

contribuição

dos

resíduos

catiônicos/hidrofóbicos

presentes na região C-terminal (115-129).
Baseados em dados sugerindo que a região catiônica 115-129 da miotoxina II
(FLA2 variante Lys49) é a responsável pela sua atividade citolítica e miotóxica (Lomonte
et al., 1994b; Nunez et al., 2001), foram utilizados, para a avaliação da atividade
hipernociceptiva, peptídeos 13-mer, sintetizados pela estratégia Fmoc [N-(9-fluorenil)
metoxicarbonil] (Valerio et al., 1993). Foram empregados: a) o peptídeo p115-129
(sistema de numeração (Renetseder et al., 1985) correspondente aos resíduos 105-117
(KKYRYYLKPLCKK) da miotoxina II (Francis et al., 1991) e o peptídeo p115-W3,
correspondente à tripla substituição, no peptídeo 115-129, da tirosina pelo triptofano
(Y117W/4119W/Y120W), o que acarreta incremento do caráter anfifílico da molécula. A
pureza dos peptídeos foi de 95% e 98% respectivamente, em análise por HPLC e
espectrometria de massa; b) o peptídeo correspondente à região C-terminal homóloga da
miotoxina III (FLA2 variante Asp49) (KKRYMAYPDLLCKK), com pureza de 95%. Os
peptídeos foram armazenados a –20oC e dissolvidos em solução de salina estéril no
momento do uso. Os peptídeos foram sintetizados pelo Dr. Bruno Lomonte, do Instituto
Clodomiro Picado da Universidade da Costa Rica.
3.7 Administração intratecal das drogas
Os animais foram levemente anestesiados por inalação de halotano (Cristália
Ltda.). Erguendo-se o osso ilíaco (espinhas ilíacas ventrais), uma agulha de número 23
(13 x 0,4 mm) foi inserida diretamente no espaço subaracnóideo entre as vértebras
lombares L5 e L6. Imediatamente após a inserção, o flick característico da cauda foi
observado, indicando a entrada da agulha no espaço subaracnóideo da medula. Os
fármacos foram injetados lentamente, utilizando microseringa Hamilton de 50µl.
Para garantir que o local da injeção permanecia restrito a L5 e L6, na medula
espinhal, foram realizados estudos pilotos, no qual foram injetados, por via i.t., 50µl do
corante azul brilhante. Imediatamente após, 1 ou 4 horas após a injeção do corante, os
animais foram sacrificados e a posição do corante verificada.
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3.8 Tratamentos farmacológicos
♦FLA2s (variantes Lys-49 e Asp-49), administradas por via intraplantar (volume de
injeção, 100 µL).
♦Peptídeos sintéticos correspondentes à região 115-129 das FLA2 (10 µg/pata, volume de
injeção, 100 µL).
♦Verapamil, bloqueador de canal de cálcio do tipo Cav1 (tipo L), dissolvido em salina e
administrado por via i.p. (22,91 µmol, volume de injeção, 200 µL), 30 minutos antes das
fosfolipases A2 (Prado, 2001).
♦ω-conotoxin MVIIC, bloqueador de canal de cálcio do tipo Cav2.1 (tipo P/Q), dissolvido
em salina e administrado por via i.p. (5,44 µmol, volume de injeção, 200 µL), 30 minutos
antes das fosfolipases A2 (Prado, 2001).
♦ω-conotoxin MVIIA, bloqueador de canal de cálcio do tipo Cav2.2 (tipo N), dissolvido em
salina e administrado por via i.p. (3,41 µmol, volume de injeção, 200 µL), 30 minutos
antes das fosfolipases A2 (Prado, 2001).
♦Carbamazepina, bloqueador de canal de sódio resistente à TTX, dissolvido em metanolDMSO-salina, posteriormente diluído em salina e administrado por via oral (v.o.) (20
mg/Kg, volume de injeção, 200 mL), 60 minutos antes das fosfolipases A2 (Bianchi et al.,
1995).
♦Rp-cAMPS, inibidor de proteíno-quinase de AMPc, dissolvido em salina e administrado
por via i.pl. (67 µmol, volume de injeção, 100 µL), ou por via i.t. (2,2 mmol, volume de
injeção, 50 µL), 30 ou 15 minutos antes, respectivamente, as fosfolipases A2.
♦Rp-cGMPS inibidor de proteíno-quinase de GMPc, dissolvido em salina e administrado
por via i.pl. (64 µmol, volume de injeção, 100 µL), ou por via i.t. (1,2 mmol, volume de
injeção, 50 µL), 30 ou 15 minutos antes, respectivamente, as fosfolipases A2.
♦ Bradicinina, dissolvida em salina e administrado por via i.pl. (9 µmol, volume de
injeção, 50 µL) 30 minutos antes da injeção dos inibidores de proteíno-quinases.
♦U73122, inibidor da enzima fosfolipase C, dissolvido em 50% DMSO e salina e
administrado por via i.pl. (0,43 mmol, volume de injeção, 50 µL), ou por via i.t. (5,4
nmol, volume de injeção, 50 µL), concomitante ou 10 minutos antes, respectivamente, as
toxinas (Narita et al., 2000).
♦GF109203X, inibidor da enzima PKC, dissolvido em salina e administrado por via i.pl.
(0,44 mmol, volume de injeção, 50 µL), ou por via i.t. (0,73 nmol, volume de injeção, 50
µL), concomitante ou 15 minutos antes, respectivamente, das toxinas (Wajima et al.,
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2000).
♦GR73632, agonista de receptor NK1 para taquicininas, dissolvido em salina e
administrado por via i.pl. ou i.t. (1 nmol, volume de injeção, 50 µL), administrado 15
minutos após o antagonista de receptor para NK1 (GR82334) (O'shaughnessy & Connor,
1994; Guo et al., 1995; Andoh et al., 1998; Okano et al., 1998).
♦GR82334, antagonista de receptores NK1 para taquicininas, dissolvido em salina e
administrado por via i.pl. ou i.t. (10 µmol, volume de injeção, 50 µL), 15 minutos antes
ou 1 hora após as miotoxinas (O'shaughnessy & Connor, 1994; Guo et al., 1995; Andoh
et al., 1998; Okano et al., 1998).
♦GR64349, agonista de receptor NK2 para taquicininas, dissolvido em salina e
administrado por via i.pl. ou i.t. (100 nmol, volume de injeção, 50 µL), 15 minutos após o
antagonista de receptor para NK2 (GR94800)(O'shaughnessy & Connor, 1994; Guo et al.,
1995; Andoh et al., 1998; Okano et al., 1998).
♦GR94800, antagonista de receptores NK2 para taquicininas, dissolvido em salina e
administrado por via i.pl. ou i.t. (10 µmol, volume de injeção, 50 µL), 15 minutos antes
ou 1 hora após as miotoxinas (O'shaughnessy & Connor, 1994; Guo et al., 1995; Andoh
et al., 1998; Okano et al., 1998).
♦CGRP8-37, antagonista competitivo de receptor para CGRP, dissolvido em salina e
administrado por via i.pl. ou i.t. (20 nmol, volume de injeção, 50 µL), imediatamente
antes ou 10 minutos antes das miotoxinas (Long-Chuan et al., 1998).
♦Capsazepina, antagonista de receptor vanilóide, dissolvido em metanol e salina,
administrado por via i.v. (120 µmol, volume de injeção, 200 µL), 15 minutos antes das
toxinas (Costa et al., 2001).
♦Capsaicina, agonista de receptor vanilóide, dissolvido em etanol-DMSO-Salina e
administrado por via i.pl. (50 µg, volume de injeção, 100 µL), 15 minutos após a
capsazepina.
♦MK-801, antagonista não-competitivo de receptores NMDA, dissolvido em água destilada
e administrado por via i.pl. (20 pmol, volume de injeção, 50 µL) ou por via i.t. (4,59
mmol, volume de injeção, 50 µL), imediatamente antes ou 1 hora após as toxinas (Birch
et al., 1988; Ferreira & Lorenzetti, 1994; Jackson et al., 1995).
♦AP-5, antagonista competitivo de receptores NMDA, dissolvido em água destilada e
administrado por via i.pl. (20 pmol, volume de injeção, 50 µL) ou por via i.t. (4,56 mmol,
volume de injeção, 50 µL), imediatamente antes ou 1 hora após as toxinas (Birch et al.,
1988; Ferreira & Lorenzetti, 1994; Jackson et al., 1995).
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♦CNQX antagonista de receptor não-NMDA, dissolvido em água destilada e administrado
por via i.pl. (1 µmol, volume de injeção, 50 µL) ou por via i.t. (10 nmol, volume de
injeção, 50 µL), imediatamente antes ou 1 hora após as toxinas (Birch et al., 1988;
Ferreira & Lorenzetti, 1994; Jackson et al., 1995).
♦AIDA, antagonista de receptor metabotrópico, subtipo 1 (mGlu1), dissolvido em DMSOsalina, posteriormente diluído em salina e administrado por via i.pl. ou i.t (300 nmol,
volume de injeção, 50 µL), 20 minutos antes ou 1 hora após as toxinas (Walker et al.,
2001b; Fisher et al., 2002).
♦MPEP, antagonista de receptor metabotrópico, subtipo 5 (mGlu5), dissolvido em DMSOsalina, posteriormente diluído em salina e administrado por via i.pl. ou i.t (300 nmol,
volume de injeção, 50 µL), 20 minutos antes ou 1 hora após as toxinas (Walker et al.,
2001b; Fisher et al., 2002).
♦Glutamato, aminoácido excitatório, dissolvido em salina e administrado por via i.pl. (30
nmol, volume de injeção, 50 µL) ou por via i.t. (0,1 mmol, volume de injeção, 50 µL),
imediatamente após os antagonistas de receptores para glutamato (Ferreira & Lorenzetti,
1994).
♦7-nitroindazol, inibidor da enzima óxido nítrico sintase neuronal (nNOS), dissolvido em
água destilada e administrado por via i.t. (7-NI, 1,11 µmol, volume de injeção, 50 µL), 1
hora antes das toxinas (Osborne & Coderre, 1999).
♦L-NIL, inibidor seletivo da enzima óxido nítrico sintase iduzível (iNOS), dissolvido em
água destilada e administrado por via i.t. (1,11 µmol, volume de injeção, 50 µL), 1 hora
antes das miotoxinas (Osborne & Coderre, 1999).
♦Anticorpo anti-IL1, dissolvido em salina e administrado por via i.t. (10 µg, volume de
injeção,50 µL), 15 minutos antes da injeção das toxinas (Poole et al., 1999; Milligan et
al., 2000).
♦Anticorpo anti-TNFα, dissolvido em salina e administrado por via i.t. (1 µg, volume de
injeção, 50 µL), 20 minutos antes da injeção de ambas fosfolipases A2 (Poole et al., 1999;
Milligan et al., 2000).
♦Celecoxib, inibidor de ciclooxigenase tipo-2, dissolvido em DMSO-salina, posteriormente
diluído em salina estéril e administrado por via i.t. (5,2 mmol, volume de injeção, 50 µL),
10 minutos antes das toxinas (Yamamoto & Nozaki-Taguchi, 2002).
♦3,7-dimethyl-1-propargilxantina, antagonista de receptor A2 para adenosina, dissolvido
em salina e administrado por via i.t. (242 nmol, volume de injeção 50 µL), 15 minutos
antes, das toxinas (Poon & Sawynok, 1998; Song et al., 2002).
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♦2-fenilaminodenosina, agonista de receptor A2 para adenosina, dissolvido em etanolsalina, posteriormente diluído em salina e administrado por via i.t. (10 nmol, volume de
injeção, 50 µL), 15 minutos após a administração do antagonista de adenosina A2 (Poon &
Sawynok, 1998).
♦Fluorocitrato, bloqueador preferencial das células da glia, dissolvido em salina e
administrado por via i.t. (1 nmol, volume de injeção, 50 µL), 30 minutos antes das
miotoxinas (Milligan et al., 2000).
3.9 Ensaios de Imunohistoquímica
Os ratos foram anestesiados e submetidos à perfusão transcardíaca, com solução
salina tamponada, seguida de solução fixadora constituída de 4% de formaldeído (PFA)
dissolvido em tampão fosfato salina 0,1M (PB, pH 7,4) (Reuss et al., 2001). Após a
perfusão, a medula espinhal foi coletada e armazenada em 4% de formaldeído, durante 4
horas. Após este período, a medula foi transferida para uma solução tampão fosfato
salina (PB), pH 7,4 contendo 30% de sacarose. Após 3 dias, a porção lombar (L3-L5/
rostral e caudal) da medula foi separada e os fragmentos incluídos em gelatina (10%).
Para os ensaios de imunohistoquímica, os blocos de gelatina contendo os fragmentos da
medula, foram seccionados utilizando criostato (Hacker, EUA). Os cortes histológicos, com
40µm de espessura, foram colocados em placa de cultivo de 6 unidades, mantidos sob
agitação constante e submetidos às seguintes etapas: a) lavados em PBS e em seguida
mantidos em PBS contendo 30% de peróxido de hidrogênio e 10% de azida sódica,
durante 30 minutos, para inibir a peroxidase endógena; b) submetidos a três lavagems
de 10 minutos cada, em PBS; c) em seguida incubados “overnight” à temperatura de 50C, em solução incubadora, a qual contém PBS-T (5% de Triton X-100 e PBS na
proporção de 1:9, respectivamente), 10% de azida sódica, 10% de soro normal de cabra,
o anticorpo primário específico para astrócitos (Proteína Fibrilar Acídica Glial-GFAP, ICN
Biomedical, EUA) ou específico para microglia (complemento do receptor C3, OX42,
BioSource, EUA)(Milligan et al., 2001); d) submetidos a três lavagens de 10 minutos cada
com PBS; e) incubados durante 2 horas a temperatura ambiente, com anticorpo
secundário biotinilado anti-IgG de camundongo obtido de cabra (1:200); f) submetidos à
três lavagens em PBS; g) incubados com complexo avidina e biotina (1:100) durante 2
hr; h) submetidos à duas lavagens com PBS (10 minutos) e três lavagens em Tris HCl
(pH 7,6). Todos os anticorpos foram diluídos em PBS contendo 0,1% de azida sódica e
10% de soro normal de cabra. A marcação com peroxidase foi realizada usando
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cromógeno 3,3’-diamenobenzidina (DAB) dissolvido em Tris HCl, contendo glicose oxidase
(0,02%), cloreto de amônio e β- D- glicose (0,1%) para gerar peróxido de hidrogênio,
permitindo a revelação da reação. Os cortes histológicos foram então colocados sobre
lâminas de vidro gelatinizadas, desidratados à temperatura ambiente, protegidos com
meio de montagem à base de glicerol e recobertos com lamínulas de vidro.
Os cortes histológicos submetidos às imunomarcações específicas para astrócitos e
microglia foram analisados ao microscópio de luz e as quantificações foram feitas com o
programa Image (NIH-EUA). Este método consiste em análise por meio de microscopia de
campo claro e contraste de interferência. A densidade óptica encontrada no lado contralateral (controle) foi considerada 100%, para a análise comparativa entre o lado controle
e o experimental. Posteriormente, foi feito calculo da média da diferença porcentual para
cada corte analisado.
3.10 Drogas e Reagentes:
( ±)-2-amino-5-ácido fosfopentanóico (AP5) (Sigma-RBI, EUA)
ω-conotoxina MVIIA (Península Laboratórios, EUA)
ω-conotoxina MVIIC (Península Laboratórios, EUA)
2-fenilaminodenosina (Sigma-RBI, EUA)
3,7-dimetil-1-propargilxantina (Sigma-RBI, EUA)
7-nitroindazol (SIGMA, EUA)
Ácido glutâmico, hidrocloreto (Sigma, EUA)
AIDA (Tocris, EUA)
Anticorpo anti-IL-1β (R&D Systems, EUA)
Anticorpo anti-TNF-α (R&D Systems, EUA)
Anticorpo secundário biotinilado (Jackson ImmunoResearch, EUA)
Bisindolilmaleimida I, hidrocloreto (Sigma, EUA)
Bradicinina (Sigma-RBI, EUA)
Capsaicina (Sigma-RBI, EUA)
Capsazepina (Sigma-RBI, EUA)
Carbamazepina (Sigma, EUA)
Celecoxib (Pharmacia, Brasil)
CNQX (Sigma-RBI, EUA)
Complexo avidina e biotina (ABC, Vector Laboratories, EUA)
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Corante Azul Brilhante (Pontamine Sky Blue 6B, American Tokyo Kasel, Portland, OR,
USA)
Cromógeno 3,3’-diamenobenzidina (DAB-Sigma-Aldrich, EUA)
Dizolcipina, maleato (MK801) (Sigma-RBI, EUA)
Fluorocítrico, ácido (Sigma, EUA)
Glicose oxidase (Sigma-Aldrich, EUA)
GR-64349 (Sigma-RBI, EUA)
GR-73632 (Sigma-RBI, EUA)
GR-82334 (Sigma-RBI, EUA)
GR-94800 (Sigma-RBI, EUA)
Heparina de baixa afinidade por antitrombina (LA-heparina, Kabi-Pharmacia, Suécia)
MPEP, hidrocloreto, (Tocris, EUA)
p-bromofenacil (p-BPB) (Sigma-RBI, EUA)
Peptídeo relacionado ao gene da calcitonina – fragmento 8-37 (CGRP8-37 ) (Sigma, EUA)
Rp-adenosina 3´,5´-monofosfotioato trietilamina ciclico (Rp-cAMPS, trietilamina) (SigmaRBI, EUA)
Rp-guanosina

3´,5´-monofosfotioato

trietialamina

cíclico

(Rp-cGMPS,

trietilamina)

(SIGMA-RBI, EUA)
U73122 (Sigma, EUA)
Verapamil (Sigma, EUA)
3.11 Análise estatística
A análise estatística foi realizada por meio de análise de variância (Snedecor et al.,
1946) associado ao teste de Tukey (Sokal & Rohlf, 1981), para comparação de mais de
duas médias. O índice de significância foi de p < 0,05.
Para análise estatística dos ensaios de Imunohistoquímica, foi utilizada a análise
de variância ANOVA associada ao programa Statview®. Quando a ANOVA indicou
diferença significativa (p< 0,05), este teste foi associado ao teste de Fisher para
comparação de mais de duas médias.
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4-RESULTADOS
1. Caracterização da hiperalgesia e alodinia mecânicas induzidas pelas
fosfolipases A2 variantes Lys49 (desprovida de atividade catalítica) e
Asp49 (com atividade catalítica).
1.1. Efeito da FLA2-Lys49
Os animais foram injetados, por via i.pl., com a miotoxina II (FLA2-Lys49), nas
concentrações de 2,5; 5; 10; 15 ou 20 µg ou salina (animais controle). A FLA2-Lys49
acarretou aumento da sensibilidade à dor, quando comparado à medida inicial (Figura
6A). O efeito hiperalgésico máximo foi observado na 1a hora após a injeção da toxina,
decaindo a seguir e desaparecendo por completo na 24a hora. A intensidade do fenômeno
de

hiperalgesia

induzido

pelas

concentrações

de

10,

15

e

20

µg/pata

foi

significativamente maior que a induzida pelas concentrações de 2,5 ou 5 µg.
Por outro lado, esta FLA2 não acarretou alteração na resposta dos animais aos
filamentos de von Frey em comparação com a medida inicial, durante todo o período de
observação (Fig. 6B).
A administração i.pl. de salina (animais controles) não modificou a resposta dos
animais em ambos os testes, em relação à medida inicial, durante todo o período de
experimentação (Fig. 6).
Para os estudos subseqüentes foi escolhida a dose de 10 µg/pata desta FLA2, por
ser a menor dose a acarretar efeito hiperalgésico.
1.2. Efeito da FLA2-Asp49
A miotoxina III (FLA2-Asp49), nas concentrações de 5, 10, 15 e 20 µg/pata
acarretou aumento da sensibilidade à dor (Figura 7A). O efeito hiperalgésico máximo foi
observado 1 hora após a injeção da toxina, decaindo a seguir e desaparecendo até a 24a
hora. Não houve diferença na porcentagem do efeito máximo, em relação à medida
inicial, entre as concentrações de 5 a 20 µg/pata. Não foi possível observar alteração do
limiar de dor para a concentração de 2,5 µg/pata. A miotoxina III, além de hiperalgesia
mecânica, acarretou, marcante diminuição na intensidade do estímulo táctil necessário
para induzir a resposta de retirada da pata (Fig. 7B). O efeito alodínico máximo foi
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observado na 1a hora após a injeção da FLA2-Asp49, decaindo a seguir e desaparecendo
até a 24a hora. Não foram detectadas diferenças significativas na intensidade ou evolução
do fenômeno de alodinia entre todas as doses testadas. Não foi evidenciado o
desenvolvimento de alodínia e/ou hiperalgesia na pata contralateral, não tratada com a
toxina (dados não mostrados). Cabe ressaltar que ambos os fenômenos de alodinia e
hiperalgesia apresentaram evolução semelhante, porém a intensidade de alteração do
limiar de resposta ao estímulo mecânico de baixa intensidade foi maior em relação a
alteração observada para o limiar de dor.
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Figura 6- Efeito da fosfolipase A2 variante Lys49 (FLA2-Lys49) sobre (A) o limiar
de dor (estimulação mecânica nociceptiva) e (B) a resposta à estimulação tátil
da pata de ratos. O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e
expresso em gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil, avaliado por meio da
utilização de filamentos de von Frey e expresso como Log (mgx10), foram determinados
antes (tempo zero) e 0,5; 1; 4; 6 e 24 horas após a injeção intraplantar de diversas
concentrações de FLA2-Lys49 ou salina (controle). Os resultados representam a média ±
epm de 6 animais por grupo. *p<0,05 por comparação a medida inicial.
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Figura 7- Efeito da fosfolipase A2 variante Asp49 (FLA2-Asp49) sobre (A) o limiar
de dor (estimulação mecânica nociceptiva) e (B) a resposta à estimulação tátil
da pata dos ratos. O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e
expresso em gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil, avaliado por meio da
utilização de filamentos de von Frey e expresso como Log (mgx10), foram determinados
antes (tempo zero) e 0,5; 1; 4; 6 e 24 horas após a injeção intraplantar de diversas
concentrações de FLA2-Asp49 ou salina (controle). Os resultados representam a média ±
epm de 6 animais por grupo. *p<0,05 por comparação a medida inicial.
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2. Determinação dos mecanismos estruturais envolvidos no efeito
algogênico das fosfolipases A2
2.1. Efeito da modificação química da fosfolipase A2 variante Asp49
A alquilação da histidina 48 pelo brometo de p-bromofenacil reduziu a atividade
enzimática da FLA2-Asp49 para aproximadamente 1% da atividade da enzima controle
(dados não mostrados). A inativação da miotoxina aboliu o efeito hiperalgésico e a
alodinia acarretados pela toxina (Fig. 8).
2.2. Efeito da neutralização por heparina
A pré-incubação das fosfolipases A2 com heparina inibiu parcialmente (40%) a
hiperalgesia acarretada por ambas as toxinas (Fig. 9A) e a alodinia (28%) causada pela
FLA2-Asp49 (Fig. 9B). A heparina per se não induziu alteração da sensibilidade dolorosa
dos animais.
2.3. Avaliação do efeito nociceptivo dos peptídeos sintéticos
A injeção i.pl. de 10 µg do peptídeo sintético correspondente à região 115-129 da
porção C-terminal da FLA2-Lys49 causou hipernocicepção com cinética semelhante,
porém de magnitude menor, do que aquela observada para a miotoxina nativa (Fig. 10A).
Em decorrência dos dados obtidos com o peptídeo sintético, evidenciando que este
peptídeo é capaz de induzir hiperalgesia, utilizou-se um peptídeo sintético (p115-w3)
modificado pela tripla substituição Tyr→Trp (Y117W/Y119W/Y120W), uma vez que foi
demonstrado que estas substituições incrementam as propriedades lesivas do peptídeo
(Lomonte et al., 1999). Este peptídeo acarretou também efeito hipernociceptivo (Fig.
10A), quando comparado com o grupo controle (salina). Em comparação com os dados
obtidos para o peptídeo sintético não modificado, a tripla substituição induziu incremento
da intensidade do fenômeno. Da mesma forma que o observado para a miotoxina nativa,
o p115-W3 não causou o desenvolvimento de alodinia (Fig. 10C).
A injeção i.pl. de 10µg do peptídeo correspondente à região homóloga da FLA2Asp49 não causou fenômenos hipernociceptivos (Fig. 10B).
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Figura 8. Efeito do tratamento com o brometo de p-bromofenacil (pBPB) sobre a
hiperalgesia (A) e alodinia (B) induzidas pela fosfolipase A2 variante Asp49
(FLA2-Asp49). A enzima foi modificada quimicamente pela incubação com o pBPB, de
acordo com o descrito em Material e Métodos. Os animais foram injetados por via
intraplantar, com 10 µg da fosfolipase A2 nativa (FLA2-Asp49, controle) ou modificada
pelo pBPB (FLA2-Asp49 inativada). O limiar de dor foi avaliado pelo teste de pressão da
pata de ratos e expresso em gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil, avaliado por
meio da utilização de filamentos de von Frey e expresso como log (mg x 10). Os
resultados representam a média ± epm de 6 animais por grupo, 1 hora após a injeção da
toxina. * p < 0,05 por comparação com o grupo Salina.
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Figura 9. Efeito da neutralização por heparina sobre a hiperalgesia (A) e alodinia
(B) induzidas pelas fosfolipases A2 variantes Lys49 e Asp49 (FLA2-Lys49 e
FLA2-Asp49). As toxinas foram incubadas com heparina ou Veículo (salina), à
temperatura ambiente por 30 min. A mistura contendo 10 µg da FLA2 neutralizada foi
injetada por via intraplantar. Como controles foram utilizadas FLA2s nativas (10µg/pata).
A hiperalgesia foi avaliada pelo método de pressão de pata de ratos e o limiar de resposta
ao estímulo tátil, avaliado por meio da utilização de filamentos de von Frey e expresso
como log (mg x 10). O limiar das respostas foi determinado antes (tempo zero), 1 e 4
horas após a injeção das FLA2s. Os resultados representam a média ± epm de 6 animais
por grupo. * p < 0,05 por comparação com a medida inicial e ** por comparação ao
grupo FLA2-Lys49+Veículo ou FLA2-Asp49+Veículo.
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Figura 10. Efeito dos peptídeos sintéticos correspondentes à porção C-terminal
das fosfolipases A2 sobre o limiar de dor (estimulação mecânica nociceptiva) (A
e B) e a resposta à estimulação tátil (C) da pata de ratos O limiar de dor foi
avaliado pelo teste de pressão de pata de ratos e expresso em gramas, e o limiar de
resposta ao estímulo tátil, avaliado por meio da utilização de filamentos de von Frey e
expresso como log (mg x 10). Os animais foram injetados por via intraplantar, com os
peptídeos sintéticos, peptídeo Lys49, peptídeo Asp49 e peptídeos sintéticos Tyr-Trp
(10µg/pata), com fosfolipases A2 nativas (FLA2-Lys49 e FLA2-Asp49, 10µg/pata) ou
salina. Os painéis representam os valores obtidos na 1a hora após a administração das
fosfolipases A2 ou dos peptídeos. Os resultados correspondem à média ± epm de 6
animais por grupo. * p < 0,05 por comparação com o grupo salina e ** p < 0,05 por
comparação com o grupo FLA2-Lys49.
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3. Determinação dos mecanismos moleculares envolvidos no efeito algogênico
das fosfolipases A2
3.1. Determinação da participação dos canais de cálcio
O tratamento com verapamil (22,91 µmol), bloqueador de canal de Ca+2 do tipo
Cav1 (canal tipo L), diminuiu significativamente, na 1a hora, a resposta hiperalgésica
induzida pela FLA2-Lys49, sem interferir com a resposta

acarretada pela FLA2-Asp49

(Fig. 11 A).
O pré-tratamento com ω-conotoxina MVIIA (3,41 µmol), bloqueador seletivo de
canal de Ca+2 do tipo Cav2.2 (canal tipo N), reduziu a hiperalgesia causada por ambas
as toxinas. Para a FLA2-Lys49, a inibição foi observada na 1a hora após a administração
da toxina. Em relação à FLA2-Asp49, a redução foi detectada durante todo o período de
observação da resposta hipernociceptiva (Fig. 11 B).
O pré-tratamento com ω-conotoxina MVIIC (5,44 µmol), bloqueador seletivo de
canal de Ca+2 do tipo Cav2.1 (canal tipo P/Q), diminuiu significativamente, apenas na 1a
hora, a resposta hiperalgésica induzida por ambas as toxinas (Fig. 11 C).
Os bloqueadores, per se, não acarretaram alterações do limiar de dor dos
animais.
3.2. Efeito do tratamento com bloqueadores de canais de sódio
O pré-tratamento carbamazepina (4mg/2mL), bloqueador de canais de sódio
resistente à TTX, inibiu parcialmente a resposta hipernociceptiva induzida pelas FLA2Asp49 e FLA2-Lys49 (Fig. 12).
A droga per se não alterou o limiar de dor dos animais.
3.3. Efeito dos inibidores de proteíno-quinases dependente de AMPc ou GMPc
O pré-tratamento com os inibidores de proteino-quinases dependente de AMPc ou
GMPc (Rp-AMPSc (67 µmol), e Rp-8–Br-GMPSc (64 µmol), respectivamente) quando
injetados por via intraplantar (Fig. 13) e/ou intratecal (Fig. 14) não interferiram com a
atividade hiperalgésica ou alodínica causada pelas fosfolipases A2. Os inibidores, per se,
não alteraram o limiar de dor dos animais.
Para avaliar a efetividade das doses utilizadas para os inibidores de proteíno
quinases dependentes de AMPc ou GMPc, bradicinina foi empregada como controle
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positivo. O tratamento com Rp-AMPc ou Rp–Br-GMPc interferiu com a hiperalgesia
causada pela bradicinina (Fig. 15). Os valores representados na Fig. 15 correspondem ao
pico da resposta hiperalgésica acarretada pela bradicinina, que foi observado na 3a h após
a administração do agente hipernociceptivo.
3.4. Efeito do tratamento com inibidor da enzima fosfolipase C
O pré-tratamento com U73122 (0,43 mmol), inibidor da enzima fosfolipase C,
tanto por via intraplantar (i.pl.), quanto por via intratecal (i.t.), não alterou a resposta
hiperalgésica ou alodínica induzida por ambas as fosfolipases (Figs. 16 e 17).
A droga per se não alterou o limiar de dor dos animais.
3.5. Efeito do tratamento com inibidor da enzima PKC
O pré-tratamento i.pl. ou i.t., com GF109203X (0,44 mmol), inibidor da enzima
PKC, não foi capaz de interferir com os efeitos hipernociceptivos induzidos pelas
fosfolipases A2 (Figs. 16 e 17).
A droga per se não alterou o limiar de dor dos animais.

A Tabela III apresenta um quadro resumo dos resultados relacionados aos mecanismos
moleculares envolvidos no efeito hiperalgésico de ambas as FLA2s.
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Figura 11. Efeito do tratamento com Verapamil (A), MVIIA (B) ou MVIIC (C)
sobre a hiperalgesia induzida pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49 ou
Asp49. O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e expresso em
gramas, foi determinado antes (tempo zero) e 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das
toxinas (10 µg/pata) ou Veículo (salina). Os animais foram tratados com MVIIA (3,41
µmol), MVIIC (5,44 µmol), Verapamil (22,91 µmol) ou Veículo (salina), por via
intraperitoneal, 30 minutos antes da injeção das FLA2s. Os resultados representam a
média ± epm de 6 animais por grupo. * p < 0,05 por comparação com a medida inicial e
** p < 0,05 por comparação com o grupo FLA2-Lys49+Veículo ou FLA2-Asp49+Veículo.
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Figura 12. Efeito do tratamento com carbamazepina sobre a hiperalgesia
induzida pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49 ou Asp49. O limiar de dor,
avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e expresso em gramas, foram
determinado antes (tempo zero) e 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das toxinas (10
µg/pata) ou Veículo (salina). Os animais foram tratados com carbamazepina (4 mg/ 2
mL) ou Veículo (metanol-DMSO-salina), por via oral, 60 minutos antes da injeção das
FLAs2. Os resultados representam a média ± epm de 6 animais por grupo.* p < 0,05 por
comparação com a medida inicial e ** p < 0,05 por comparação com o grupo FLA2Lys49+Veículo ou FLA2-Asp49+Veículo.
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Figura 13. Efeito do tratamento intraplantar com Rp-AMPc ou Rp-GMPc sobre a
hiperalgesia induzida pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49 (A) ou Asp49
(B). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e expresso em
gramas, fori determinado antes (tempo zero), 1 e 4 horas após a injeção intraplantar
(i.pl.) das toxinas (10 µg/pata) ou Veículo (salina). Os animais foram tratados com RpAMPc ou Rp-GMPc (67 µmol e 64 µmol, respectivamente) ou Veículo (salina), por via i.pl.
30 minutos antes da injeção das FLA2s. Os resultados representam a média ± epm de 6
animais por grupo. * p < 0,05 por comparação com a medida inicial.
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Figura 14. Efeito do tratamento intratecal com Rp-AMPc ou Rp-GMPc sobre a
hiperalgesia e alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49
(A) ou Asp49 (B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e
expresso em gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da
utilização de filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados
antes (tempo zero) 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das toxinas (10 µg/pata) ou
Veículo (salina). Os animais foram tratados com Rp-AMPc ou Rp-GMPc (2,2 mmol e 1,2
mmol, respectivamente) ou Veículo (salina), por via intratecal 15 minutos antes da
injeção das FLA2s. Os resultados representam a média ± epm de 6 animais por grupo. * p
< 0,05 por comparação com a medida inicial.
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Figura 15. Efeito do inibidor de proteínoquinase dependente de AMPc ou GMPc
sobre a hiperalgesia induzida por bradicinina. O limiar de dor foi avaliado pelo teste
de pressão da pata de ratos e expresso em gramas. Os animais foram tratados com RpAMPc ou Rp-GMPc por via intraplantar (67 µmol e 64 µmol, respectivamente) ou
intratecal (67 µmol e 64 µmol, respectivamente), 30 minutos antes da injeção
intraplantar de da bradicinina (9 µmol) ou salina. Os resultados representam o limiar de
dor 3 horas após a injeção da bradicinina, que corresponde à resposta hipernociceptiva
máxima, e estão expressos como a média ± epm de 5 animais por grupo. *p<0,05 por
comparação com o grupo controle (Bradicinina+Salina).
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Figura 16. Efeito do tratamento intraplantar com GF109203X ou U731222 sobre
a hiperalgesia e alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49
(A) ou Asp49 (B). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e
expresso em gramas, fori determinado antes (tempo zero) e 1 e 4 horas após a injeção
intraplantar (i.pl.) das toxinas (10 µg/pata) ou Veículo (Salina). Os animais foram
tratados com GF109203X (0,44 mmol), U73122 (0,43 mmol) ou Veículo (DMSO), por via
i.pl., 15 ou 10 minutos antes da injeção das FLA2s, respectivamente. Os resultados
representam a média ± epm de 6 animais por grupo. * p < 0,05 por comparação com a
medida inicial.
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Figura 17. Efeito do tratamento intratecal com GF109203X ou U731222 sobre a
hiperalgesia e alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49
(A) ou Asp49 (B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e
expresso em gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da
utilização de filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados
antes (tempo zero) e 1 e 4 horas após a injeção intraplantar (i.pl.) das toxinas (10
µg/pata) ou Veículo (salina). Os animais foram tratados com GF109203X (0,73 nmol),
U73122 (5,4 nmol) ou Veículo (DMSO), por via intratecal, 15 ou 10 minutos antes da
injeção das FLA2s, respectivamente. Os resultados representam a média ± epm de 6
animais por grupo.* p < 0,05 por comparação com a medida inicial.
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Tabela III - Quadro resumo do efeito dos diversos tratamentos farmacológicos
sobre a hiperalgesia induzida pelas fosfolipases A2.

Tratamentos
Rp-AMPc
Rp-GMPc
U73122
GF 109203X
3,7-dimetil
Verapamil
MVIIA
MVIIC
Carbamazepina

FLA2-Lys49

FLA2-Asp49

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
RP (42%)
RP (35%)
RP (53%)
RP(49%)

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
RP (47%)
RP (61%)
RP (48%)

Os resultados representam os efeitos observados 1 hora após a injeção das fosfolipases
A2, variantes Lys49 (FLA2-Lys49) ou Asp49 (FLA2-Asp49) (10 µg/pata). Doses, tempos e
via de administração das drogas conforme descrito em Material e Métodos. RP - reversão
parcial; ⎯ - sem efeito.
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4. Determinação dos mediadores químicos liberados perifericamente e na medula
espinhal envolvidos no efeito algogênico das fosfolipases A2

Neste estudo foram caracterizados os mediadores químicos liberados na medula
espinhal.

Para

tanto,

os

diversos

fármacos

empregados

neste

estudo

foram

administrados por via intratecal, e o desenvolvimento de hiperalgesia e alodinia
investigados.
4.1. Efeito dos antagonistas de receptores NK1 ou NK2 para taquicininas
A administração prévia de GR 82334 (10 µmol), antagonista de receptor NK1,
reduziu a resposta hiperalgésica causada por ambas as FLA2s (Fig. 18 A,B). Este
antagonista inibiu parcialmente a alodinia na 1a hora após a injeção da FLA2-Asp49 e
reverteu totalmente este fenômeno na 4a hora (Fig. 18 C).
A injeção intratecal do antagonista de receptor NK2 (10 µmol) não interferiu com a
resposta hipernociceptiva induzida por ambas as miotoxinas (Fig. 18 A,B). Por outro lado,
este antagonista foi capaz de bloquear a alodinia causada pela FLA2-Asp49 (Fig. 18 C).
Trabalhos da literatura têm mostrado que as taquicininas, além de atuarem em
sinapses medulares, podem ser liberadas nas terminações periféricas das fibras nervosas
sensitivas (Levine et al., 1993). Uma vez demonstrada a participação central das
taquicininas na resposta nociceptiva induzida por ambas fosfolipases A2, foi nosso objetivo
avaliar também a participação periférica destas neurocininas. A administração prévia, por
via i.pl., dos antagonistas de receptores para NK1 ou NK2, não foi capaz de alterar a
hipernocicepção induzida pelas FLA2, durante todo o período de observação (Fig. 19).
Os antagonistas per se, quando administrados por via i.t. ou por via i.pl., não
acarretaram alteração da sensibilidade dolorosa dos animais (Figs. 18 e 19).
Para confirmar a eficácia das doses utilizadas para os antagonistas dos receptores
para taquicininas, os mesmos tratamentos foram realizados empregando agonistas destes
receptores como controle positivo. De acordo com os resultados apresentados na Fig. 20,
o GR73631 e o GR64349, agonistas de receptores NK1 e NK2, respectivamente, quando
administrados por via intratecal ou via intraplantar, acarretaram hiperalgesia mecânica,
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com pico na 1a hora. Este fenômeno foi totalmente revertido pelo pré-tratamento com os
antagonistas destes receptores.
4.2. Efeito do tratamento com CGRP8-37
A administração prévia de CGRP8-37 (20 nmol), antagonista competitivo do receptor
para CGRP, inibiu parcialmente a hiperalgesia induzida pelas FLA2-Lys49 e FLA2-Asp49
(Fig. 21 A,B). Este antagonista reduziu também a alodinia causada pela FLA2-Asp49 (Fig.
21 C). Esta reversão foi significativa apenas na 1a hora (14% de inibição) após a injeção
das fosfolipases.
Uma vez demonstrada a participação central do CGRP, foi nosso objetivo avaliar a
participação periférica deste mediador, através do uso do antagonista de receptor para
CGRP, administrado por via i.pl., 10 minutos antes das toxinas. A administração prévia de
CGRP8-37 inibiu parcialmente a hiperalgesia, sem interferir com a alodinia induzida pela
fosfolipase A2-Asp49 (Fig. 22 B,C). Este mesmo tratamento não foi capaz de interferir
com a resposta hiperalgésica induzida pela FLA2-Lys49 (Fig. 22 A).
O antagonista, per se, não acarretou alteração da sensibilidade dolorosa dos
animais (Figs. 21 e 22).
4.3. Efeito do tratamento com capsazepina
Uma vez detectada a participação de neuropeptídeos no efeito algogênico das
miotoxinas, foi investigada a participação de receptores vanilóides neste efeito, por meio
da utilização de capsazepina (120 µmol), um antagonista deste receptor. O prétratamento com este fármaco, por via endovenosa, acarretou inibição parcial da resposta
hipernociceptiva induzida por ambas as toxinas (Fig. 23). O antagonista per se não
produziu alteração da sensibilidade dolorosa dos animais (Fig. 23).
Para verificar a efetividade da dose de capsazepina, utilizamos como controle
positivo, a capsaicina. A administração intraplantar de capsaicina reduziu o limiar de dor
dos animais, sendo a resposta hiperalgésica máxima detectada 30 minutos após a
administração da droga. O pré-tratamento com capsazepina, na dose testada, inibiu
significativamente a resposta hiperalgésica induzida pela capsaicina (Fig. 24).
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4.4. Efeito dos antagonistas de receptores ionotrópicos para glutamato
O tratamento com MK-801 (20 pmol), antagonista não-competitivo de receptores
NMDA, inibiu a hipernocicepção acarretada pela FLA2-Lys49 (Fig. 25 A). Este mesmo
tratamento diminuiu parcialmente a resposta hiperalgésica e reverteu a alodinia
induzida pela FLA2-Asp49 (Fig. 25 B,C).
A administração de AP-5 (20 pmol), antagonista competitivo de receptores
NMDA, não interferiu com a hiperalgesia acarretada pela FLA2-Lys49 (Fig. 25A). Este
tratamento reverteu parcialmente a hiperalgesia causada pela FLA2-Asp49, sem
modificar, contudo, a alodinia induzida por esta miotoxina (Fig 25 B,C).
O tratamento com CNQX (1 µmol),, antagonista de receptores não-NMDA, não
interferiu com a hiperalgesia induzida pelas FLA2-Lys49 e FLA2-Asp49 (Fig. 26 A,B). Este
tratamento não alterou a alodinia acarretada pela FLA2-Asp49 (Fig. 26 C).
Trabalhos da literatura têm mostrado que o glutamato, além de mediador central
da transmissão do impulso nociceptivo, tem também ação algogênica periférica, por
atuação em receptores presentes nas terminações periféricas de nociceptores cutâneos
(Zhou et al., 1996; Davidson et al., 1997; Lawand et al., 1997). Uma vez demonstrada a
participação central do glutamato na resposta algogênica induzida por ambas fosfolipases
A2, foi nosso objetivo avaliar a participação periférica deste aminoácido, através do uso de
antagonistas de receptores para NMDA e não-NMDA para este mediador, administrados
por via intraplantar.
Somente o tratamento com MK-801, antagonista não-competitivo de receptores
NMDA, foi capaz de bloquear a hiperalgesia e reduzir a alodinia acarretadas pela FLA2Asp49 (Fig. 27). Nenhum dos tratamento modificou o efeito hipernociceptivo da FLA2Lys49 (Fig. 27 e 28).
Os antagonistas, per se, administrados por via i.t. ou i.pl., não alteraram a
sensibilidade dolorosa dos animais (Figs. 25-28).
Como controle da efetividade das doses utilizadas para estes fármacos, foi
empregado o glutamato como agente indutor de hiperalgesia, administrado por via i.t ou
i.pl. Os dados apresentados na Fig. 31 mostram que os antagonistas foram capazes de
inibir na primeira hora, o efeito hipernociceptivo induzido pelo glutamato.
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4.5. Efeito dos antgonistas de receptores metabotrópicos do grupo I para
glutamato - subtipo 1 e subtipo 5 (mGlu1 e mGlu5).
O pré-tratamento com AIDA ou MPEP (300 nmol), antagonistas de receptores
metabotrópicos

mGlu1

e

mGlu5,

respectivamente,

reduziu,

na

1a

hora,

a

hipernocicepção e alodinia causadas pela FLA2-Asp49 (Fig. 29 B,C). Por outro lado, estes
mesmos antagonistas não foram capazes de interferir com a resposta hipernociceptiva
induzida pela FLA2-Lys49 (Fig. 29 A).
Como descrito anteriormente, trabalhos da literatura demonstram a participação
periférica do glutamato também por atuação em receptores metabotrópicos presentes na
periferia (Walker et al., 2001a; Walker et al., 2001b). Assim, investigamos presentemente
o envolvimento de receptores mGlu1 e mGlu5 periféricos no efeito hipernociceptivo
induzido pelas FLA2s, através do uso de antagonistas destes receptores, administrados por
via intraplantar.
Como apresentado na figura 30, os antagonistas de receptores metabotrópicos,
quando administrados por via intraplantar, não interferiram com a hiperalgesia ou
alodinia induzidos pelas fosfolipases A2 (Fig. 30).
Os antagonistas per se, administrados tanto por via i.t. e i.pl., não alteraram o
limiar de dor dos animais (Figs. 26 e 30).
Como controle da efetividade das doses utilizadas para estes fármacos, foi
empregado o glutamato como agente indutor de hiperalgesia, administrado por via i.t ou
i.pl. Os dados apresentados na Fig. 31 mostram que os antagonistas foram capazes de
inibir na primeira hora, o efeito hipernociceptivo induzido pelo glutamato.
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Figura 18. Efeito do tratamento intratecal com GR 82334 ou GR 94800 sobre a
hiperalgesia e alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49
(A) ou Asp49 (B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e
expresso em gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da
utilização de filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados
antes (tempo zero) e 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das toxinas (10 µg/pata) ou
Veículo (Salina). Os animais foram tratados com GR 82334, GR94800 (10 µmol) ou
Veículo (Salina), por via intratecal, 15 minutos antes da injeção das FLA2s. Os resultados
representam a média ± epm de 6 animais por grupo.* p < 0,05 por comparação com a
medida inicial e ** p < 0,05 por comparação com o grupo FLA2-Lys49+Veículo ou FLA2Asp49+Veículo.
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Figura 19. Efeito do tratamento intraplantar com GR 82334 ou GR 94800 sobre a
hiperalgesia e alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49
(A) ou Asp49 (B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e
expresso em gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da
utilização de filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados
antes (tempo zero) e 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das toxinas (10 µg/pata) ou
Veículo (Salina). Os animais foram tratados com GR 82334, GR94800 (10 µmol) ou
Veículo (Salina), por via i.pl., 15 minutos antes da injeção das FLA2s. Os resultados
representam a média ± epm de 6 animais por grupo.* p < 0,05 por comparação com a
medida inicial.
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Figura 20. Efeito dos antagonistas de receptores para taquicininas sobre a
hiperalgesia induzida pelos agonistas destes receptores. O limiar de dor foi
avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e expresso em gramas. Os animais foram
tratados com GR82334 (antagonista NK1-10 µmol), GR94800 (antagonista NK2-10 µmol)
ou Salina, 15 minutos antes da injeção de GR73632 (agonista NK1-1 nmol), GR64349
(agonista NK2-100 nmol), ou salina, por via intratecal ou intraplantar. Os resultados
representam o limiar de dor 1 hora após a injeção dos agonistas, que corresponde à
resposta hipernociceptiva máxima, e estão expressos como a média ± epm de 5 animais
por grupo. *p<0,05 por comparação com o grupo controle (Salina+Salina).
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Figura 21. Efeito do tratamento intratecal com CGRP8-37 sobre a hiperalgesia e
alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49 (A) ou Asp49
(B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e expresso em
gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da utilização de
filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados antes
(tempo zero), 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das toxinas (10 µg/pata) ou Veículo
(Salina). Os animais foram tratados com CGRP8-37 (20 nmol) ou Veículo (Salina), por via
intratecal, 10 minutos antes da injeção intraplantar das FLA2s. Os resultados representam
a média ± epm de 6 animais por grupo.* p < 0,05 por comparação com a medida inicial e
** p < 0,05 por comparação com o grupo FLA2-Lys49+Veículo ou FLA2-Asp49+Veículo.
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Figura 22. Efeito do tratamento intraplantar com CGRP8-37 sobre a hiperalgesia
e alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49 (A) ou Asp49
(B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e expresso em
gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da utilização de
filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados antes
(tempo zero), 1 e 4 horas após a injeção intraplantar (i.pl.) das toxinas (10 µg/pata) ou
Veículo (Salina). Os animais foram tratados com CGRP8-37 (20 nmol) ou Veículo (salina),
por via i.pl., 10 minutos antes da injeção intraplantar das FLA2s. Os resultados
representam a média ± epm de 6 animais por grupo. * p < 0,05 por comparação com a
medida inicial e ** p < 0,05 por comparação com o grupo FLA2-Asp49+Veículo.
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Figura 23. Efeito do tratamento endovenoso com capsazepina sobre a
hiperalgesia (A) e alodinia (B) induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes
Lys49 ou Asp49. O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e
expresso em gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da
utilização de filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados
antes (tempo zero), 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das toxinas (10 µg/pata) ou
Veículo (Salina). Os animais foram tratados com capsazepina (120 µmol) ou Veículo
(metanol-salina) por via endovenosa, 15 minutos antes da injeção das FLAs2. Os
resultados representam a média ± epm de 6 animais por grupo. * p < 0,05 por
comparação com a medida inicial e ** p < 0,05 por comparação com o grupo FLA2Lys49+Veículo ou FLA2-Asp49+Veículo.
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Figura 24. Efeito da capsazepina sobre a hiperalgesia induzida por capsaicina. O
limiar de dor foi avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e expresso em gramas.
Os animais foram tratados com capsazepina (120 µmol) ou salina por via endovenosa, 15
minutos antes da injeção de capsaicina (50 µg) por via intraplantar. Os resultados
representam o limiar de dor 30 minutos após a injeção de capsaicina, que corresponde à
resposta hipernociceptiva máxima, e estão expressos como a média ± epm de 5 animais
por grupo. *p<0,05 por comparação com o grupo controle (capsaicina+Salina).
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Figura 25. Efeito do tratamento intratecal com MK-801 ou AP5 sobre a
hiperalgesia e alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49
(A) ou Asp49 (B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e
expresso em gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da
utilização de filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados
antes (tempo zero) e 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das toxinas (10 µg/pata) ou
Veículo (salina). Os animais foram tratados com MK-801 (4,59 mmol), AP5 (4,56 mmol)
ou Veículo (água destilada), por via intratecal, imediatamente antes da injeção das FLA2s.
Os resultados representam a média ± epm de 6 animais por grupo. * p < 0,05 por
comparação com a medida inicial e ** p < 0,05 por comparação com o grupo FLA2Lys49+Veículo ou FLA2-Asp49+Veículo.

64

Resultados

A

B

80

60

*

*

40

*

*

20

FLA2-Lys49+Veículo
C NQX+FLA2-Lys49
C NQX+Veículo

0

I

0

Limiar de dor (g)

Limiar de dor (g)

80
60

*
*

40
20

1

C NQX+Veículo

0

4

Intensidade de estímulo (Log mg x 10)

I

0

C

FLA2-Asp49+Veículo
C NQX+FLA2-Asp49

I

Tempo apos tratamento (h)

*
*

I

1

4

Tempo apos tratamento (h)

FLA2-Asp49+Veículo
CNQX+FLA2-Asp49
CNQX+Veículo

5,5
5
4,5
4
3,5

*
*

*
*
I

0

I

1

4

Tempo apos tratamento (h)

Figura 26. Efeito do tratamento intratecal com CNQX sobre a hiperalgesia e
alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49 (A) ou Asp49
(B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e expresso em
gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da utilização de
filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados antes
(tempo zero), 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das toxinas (10 µg/pata) ou Veículo
(salina). Os animais foram tratados com CNQX (10 nmol) ou Veículo (água destilada), por
via intratecal imediatamente antes da injeção das FLAs2. Os resultados representam a
média ± epm de 6 animais por grupo. * p < 0,05 por comparação com a medida inicial.
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Figura 27. Efeito do tratamento intraplantar com MK-801 ou AP5 sobre a
hiperalgesia e alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49
(A) ou Asp49 (B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e
expresso em gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da
utilização de filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados
antes (tempo zero) e 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das toxinas (10 µg/pata) ou
Veículo (salina). Os animais foram tratados com MK-801, AP5 (20 pmol) ou Veículo (água
destilada), por via intraplantar, imediatamente antes da injeção das FLA2s. Os resultados
representam a média ± epm de 6 animais por grupo. * p < 0,05 por comparação com a
medida inicial e ** p < 0,05 por comparação com o grupo FLA2-Asp49+Veículo.
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Figura 28. Efeito do tratamento intraplantar com CNQX sobre a hiperalgesia e
alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49 (A) ou Asp49
(B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e expresso em
gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da utilização de
filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados antes
(tempo zero), 1 e 4 horas após a injeção intraplantar (i.pl.) das toxinas (10 µg/pata) ou
Veículo (salina). Os animais foram tratados com CNQX (1 µmol) ou Veículo (água
destilada), por via i.pl. imediatamente antes da injeção das FLAs2. Os resultados
representam a média ± epm de 6 animais por grupo.* p < 0,05 por comparação com a
medida inicial.
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Figura 29. Efeito do tratamento intratecal com AIDA ou MPEP sobre a
hiperalgesia e alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49
(A) ou Asp49 (B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e
expresso em gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da
utilização de filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram
determinados antes (tempo zero) e 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das toxinas
(10 µg/pata) ou Veículo (salina). Os animais foram tratados com AIDA, MPEP (300
nmol) ou Veículo (DMSO+salina), por via intratecal, 20 minutos antes da injeção das
FLA2s. Os resultados representam a média ± epm de 6 animais por grupo.* p < 0,05 por
comparação com a medida inicial e ** p < 0,05 por comparação com o grupo FLA2Asp49+Veículo.
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Figura 30. Efeito do tratamento intraplantar com AIDA ou MPEP sobre a
hiperalgesia e alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49
(A) ou Asp49 (B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e
expresso em gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da
utilização de filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram
determinados antes (tempo zero) e 1 e 4 horas após a injeção intraplantar (i.pl.) das
toxinas (10 µg/pata) ou Veículo (salina). Os animais foram tratados com AIDA, MPEP
(300 nmol) ou Veículo (DMSO+salina), por via i.pl., 20 minutos antes da injeção das
FLA2s. Os resultados representam a média ± epm de 6 animais por grupo.* p < 0,05 por
comparação com a medida inicial.
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Figura 31. Efeito dos antagonistas de receptores para glutamato sobre a
hiperalgesia induzida pelo glutamato. O limiar de dor foi avaliado pelo teste de
pressão da pata de ratos e expresso em gramas. Os animais foram tratados com
Glutamato (agonista 30 nmol i.pl. e 0,1 mmol i.t.) ou salina imediatamente após a
injeção da injeção de MK-801 (antagonista não-competitivo de receptor NMDA- i.pl., 20
pmol ou i.t., 4,59 mmol), AP-5 (antagonista competitivo de receptor NMDA- i.pl., 20 pmol
ou i.t., 4,56 mmol), CNQX (antagonista de receptor não-NMDA- 1 µmol), AIDA e MPEP
(antagonista de receptor mGlu1 e mGlu5, respectivamente-300 nmol) ou Salina. Os
resultados representam o limiar de dor 1 hora após a injeção do glutamato, que
corresponde à resposta hipernociceptiva máxima, e estão expressos como a média ± epm
de 5 animais por grupo. *p<0,05 por comparação com o grupo controle (Salina+Salina).
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4.6. Efeito dos anticorpos anti-citocinas (anti-IL-1 e anti-TNFα)
O pré-tratamento com o anticorpo anti-IL-1 reduziu a hiperalgesia causada por
ambas as fosfolipases (Fig. 32 A), enquanto que o anticorpo anti-TNFα diminuiu a
resposta hiperalgésica induzida apenas pela FLA2-Asp49 (Fig. 32 B). Com relação a
resposta alodínica, somente o anticorpo anti-TNFα foi capaz de inibir parcialmente esta
resposta (Fig. 32 C). Os antagonistas, per se, não alteraram o limiar de dor dos animais.
4.7. Efeito dos inibidores da óxido nítrico sintase
O pré-tratamento com o inibidor da óxido nítrico sintase neuronal, 7-NI reduziu a
hiperalgesia causada pelas toxinas (Fig. 33 A,B), sem interferir com a resposta alodínica
induzida pela FLA2-Asp49 (Fig. 33 C). Por outro lado, o inibidor da óxido nítrico sintase
induzida, L-NIL não foi capaz de interferir com o efeito nociceptivo de ambas as
fosfolipases (Fig. 33). Os inibidores, per se, não alteraram o limiar de dor dos animais.
4.8. Efeito do inibidor da ciclooxigenase
A administração de Celecoxib, inibidor seletivo da ciclooxigenase-tipo 2, reduziu
na 1ª hora, a hiperalgesia acarretada por ambas as fosfolipases A2 (Fig. 34 A,B) e a
alodinia acarretada pela FLA2-Asp49 (Fig. 34 C). O inibidor, per se, não alterou a
sensibilidade dolorosa dos animais.
4.9. Efeito do antagonista de receptor A2 para adenosina
A administração de 3,7-dimetil-1-propargilxantina, antagonista de receptor A2
para adenosina, reduziu a hipernocicepção induzida por ambas as fosfolipases (Fig. 35),
sem interferir com o efeito alodínico acarretado pela FLA2-Asp49 (Fig. 35 C). O
antagonista, per se, não alterou a sensibilidade dolorosa dos animais (Fig. 35).
Para avaliar a efetividade da dose utilizada para o antagonista de receptor A2, o
agonista deste receptor, 2-fenilaminodenosina foi utilizado como controle positivo. Os
valores apresentados na figura 36 correspondem ao pico da resposta hiperalgésica
acarretada pelo agonista, observado na 1a hora após a administração intratecal da
droga. A administração prévia do antagonista 3,7-dimetil-1-propargilxantina bloqueou a
resposta hiperalgésica induzida pelo agonista (Fig. 36).
A Tabela IV apresenta um quadro resumo dos resultados relacionados aos mediadores
liberados na medula espinhal, envolvidos no efeito hipernociceptivo de ambas as FLA2s.
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Figura 32. Efeito do tratamento com anticorpo anti-IL-1 ou anti-TNFα sobre a
hiperalgesia e alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49
(A) ou Asp49 (B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e
expresso em gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da
utilização de filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram
determinados antes (tempo zero), 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das toxinas
(10 µg/pata) ou Veículo (salina). Os animais foram tratados com anticorpo anti-IL-1
(aIL-1, 10 µg), anticorpo anti-TNFα (aTNFa, 1 µg) ou Veículo (salina), por via intratecal,
15 ou 20 minutos antes da injeção das FLA2s, respectivamente. Os resultados
representam a média ± epm de 6 animais por grupo. * p < 0,05 por comparação com a
medida inicial e ** p < 0,05 por comparação com os grupos FLA2-Asp49+Veículo ou
FLA2-Asp49+Veículo.
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Figura 33. Efeito do tratamento com 7-NI ou L-NIL sobre a hiperalgesia e
alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49 (A) ou Asp49
(B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e expresso em
gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da utilização de
filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados antes
(tempo zero), 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das toxinas (10 µg/pata) ou
Veículo (salina). Os animais foram tratados com 7-NI, L-NIL (1,11 µmol) ou Veículo
(água destilada), por via intratecal, 1 hora antes da injeção das FLA2s. Os resultados
representam a média ± epm de 6 animais por grupo. * p < 0,05 por comparação com a
medida inicial e ** p < 0,05 por comparação com o grupo FLA2-Lys49+Veículo ou FLA2Asp49+Veículo.
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Figura 34. Efeito do tratamento com Celecoxib sobre a hiperalgesia e alodinia
induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49 (A) ou Asp49 (B,C). O
limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e expresso em gramas, e
o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da utilização de filamentos de
von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados antes (tempo zero) e 1 e
4 horas após a injeção intraplantar das toxinas (10 µg/pata) ou Veículo (salina). Os
animais foram tratados com Celecoxib (5,2 mmol) ou Veículo (DMSO+salina), por via
intratecal, 10 minutos antes da injeção das FLA2s. Os resultados representam a média ±
epm de 6 animais por grupo. * p < 0,05 por comparação com a medida inicial e ** p <
0,05 por comparação com os grupos FLA2-Asp49+Veículo ou FLA2-Asp49+Veículo.
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Figura 35. Efeito do tratamento com 3,7-dimetil-1-propargilxantina sobre a
hiperalgesia e alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49
(A) ou Asp49 (B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e
expresso em gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da
utilização de filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram
determinados antes (tempo zero) e 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das toxinas
(10 µg/pata) ou Veículo (salina). Os animais foram tratados com 3,7-dimetil-1propargilxantina (3,7-dimetil, 242 nmol) ou Veículo (salina), por via intratecal, 15
minutos antes da injeção das FLA2s. Os resultados representam a média ± epm de 6
animais por grupo. * p < 0,05 por comparação com a medida inicial e ** p < 0,05 por
comparação com os grupos FLA2-Asp49+Veículo ou FLA2-Asp49+Veículo.
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Figura 36. Efeito do tratamento com o antagonista de receptor para adenosina
sobre a hiperalgesia induzida pelo agonista deste receptor. O limiar de dor foi
avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e expresso em gramas. Os animais
foram tratados com antagonista de receptor A2, 3,7-dimetil-1-propargilxantina (3,7dimetil, 242 nmol) ou Salina foram administrado 10 minutos antes do agonista 2fenilaminodenosina (10 nmol). Os resultados representam o limiar de dor 1 hora após a
injeção dos agonistas, que corresponde à resposta hipernociceptiva máxima, e estão
expressos como a média ± epm de 5 animais por grupo. *p<0,05 por comparação com o
grupo 2-fenilaminodenosina+Salina.
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Tabela IV - Quadro resumo do efeito dos diversos tratamentos farmacológicos
envolvidos no efeito hiperalgésico e alodínico das fosfolipases A2.

Tratamentos
Rp-AMPc
Rp-GMPc
U73122
GF 109203X
Celecoxib
Capsazepina (e.v.)
3,7-dimetil
aIL-1
aTNFα
7-NI
L-NIL
GR82334
GR94800
CGRP-8-37
MK-801
AP-5
CNQX
AIDA
MPEP
Fluorocitrato

FLA2-Lys49
Hiperalgesia

RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP

RP

⎯
⎯
⎯
⎯
(48%)
(41%)
(34%)
(59%)
⎯
(53%)
⎯
(60%)
⎯
(53%)
RT
⎯
⎯
⎯
⎯
(60%)

FLA2-Asp49
Hiperalgesia

RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP

⎯
⎯
⎯
⎯
(47%)
(34%)
(48%)
(45%)
(35%)
(74%)
⎯
(46%)
⎯
(44%)
(19%)
(56%)
⎯
(60%)
(48%)
(45%)

FLA2-Asp49
Alodinia

RP
RP

RP

RP
RP

RP
RP
RP

⎯
⎯
⎯
⎯
(67%)
(68%)
⎯
⎯
(60%)
⎯
⎯
RT
(72%)
(35%)
RT
⎯
⎯
(24%)
(34%)
(46%)

Os resultados representam os efeitos observados 1 hora após a injeção das fosfolipases
A2, variantes Lys49 (FLA2-Lys49) ou Asp49 (FLA2-Asp49) (10µg/pata). Doses, tempos e
via de administração das drogas conforme descrito em Material e Métodos. RP - reversão
parcial; RT - reversão total; ⎯ - sem efeito.
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5. Participação das taquicininas e do glutamato liberados na medula espinhal, na
manutenção da hiperalgesia acarretada pelas fosfolipases A2

Uma vez demonstrada a participação de receptores NK1 e NK2 para taquicininas e de
receptores

ionotrópicos

e

metabotrópicos

para

glutamato,

na

gênese

do

efeito

hipernociceptivo causado por ambas as fosfolipases A2, foi nosso objetivo investigar
também, a importância destes receptores para a manutenção deste fenômeno. Para tanto,
os antagonistas de receptores para taquicinina e glutamato foram administrados, por via
intratecal, 1 hora após a injeção i.pl. das toxinas.
5.1. Efeito dos antagonistas de receptores para taquicininas
A injeção intratecal do antagonista de receptor NK1 inibiu parcialmente a
hiperalgesia induzida pela FLA2-Lys49 (Fig. 37 A). Este mesmo tratamento não interferiu
com a hiperalgesia e alodinia induzida pela FLA2-Asp49 (Fig. 37 B,C). Por outro lado, a
injeção intratecal do antagonista de NK2 não interferiu com as respostas de ambas as
fosfolipases (Fig. 37). Os antagonistas não alteraram, per se, a sensibilidade dolorosa
dos animais (Fig. 37).
5.2. Efeito do antagonista de CGRP
A adimistração de CGRP8-37, antagonista competitivo de CGRP, 1 hora após a
injeção das toxinas, não interferiu com a hiperalgesia ou alodinia induzidas por ambas
fosfolipases A2 (Fig. 38).
O antagonista, per se, não induziu alteração da sensibilidade dolorosa dos animais.
5.3. Efeito dos antagonistas de receptores ionotrópicos para glutamato
O AP5, quando administrado 1 hora após a injeção das toxinas, reduziu a
resposta hiperalgésica induzida pela FLA2-Lys49 (Fig. 39 A). Este mesmo tratamento
diminuiu a hiperalgesia causada pela FLA2-Asp49 (Fig. 39 B), sem, contudo modificar a
alodinia induzida por esta toxina (Fig. 39 C).
Por outro lado, o pós-tratamento com o MK-801 ou CNQX (Figs. 39 e 40) não
interferiu com a evolução das respostas causadas por ambas FLA2.
Os antagonistas não alteraram, per se, a sensibilidade dolorosa dos animais.
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5.4. Efeito dos antagonistas de receptores metabotrópicos do grupo I para
glutamato (subtipo 1 e subtipo 5)
O pós-tratamento com o antagonista de receptor mGlu1 (AIDA) ou mGlu5 (MPEP)
para glutamato, não modificou a resposta hiperalgésica ou alodínica induzida por ambas
as fosfolipases A2 (Fig. 41).
A droga per se não alterou o limiar de dor dos animais.
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Figura 37. Efeito do pós-tratamento com GR82334 ou GR94800 sobre a
hiperalgesia e alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49
(A) ou Asp49 (B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e
expresso em gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da
utilização de filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados
antes (tempo zero) e 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das toxinas (10 µg/pata) ou
Veículo (salina). Os animais foram tratados com GR 84334, GR94800 (10 µmol) ou
Veículo (salina), por via intratecal, 1 hora (↓) após a injeção das FLA2s. Os resultados
representam a média ± epm de 6 animais por grupo.* p < 0,05 por comparação com a
medida inicial e ** p < 0,05 por comparação com o grupo FLA2-Lys49+Veículo.
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Figura 38. Efeito do pós-tratamento com CGRP8-37 sobre a hiperalgesia e
alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49 (A) ou Asp49
(B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e expresso em
gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da utilização de
filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados antes
(tempo zero) e 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das toxinas (10 µg/pata) ou
Veículo (salina). Os animais foram tratados com CGRP8-37 (20 nmol) ou Veículo (salina),
por via intratecal, 1 hora (↓) após a injeção das FLA2s. Os resultados representam a
média ± epm de 6 animais por grupo.* p < 0,05 por comparação com a medida inicial.
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Figura 39. Efeito do pós-tratamento com MK-801 ou AP5 sobre a hiperalgesia e
alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49 (A) ou Asp49
(B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e expresso em
gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da utilização de
filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados antes
(tempo zero), 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das toxinas (10 µg/pata) ou Veículo
(salina). Os animais foram tratados com MK-801 (4,59 mmol) ou AP5 (4,56 mmol) ou
Veículo (água destilada), por via intratecal, 1 hora (↓) após a injeção das FLA2s. Os
resultados representam a média ± epm de 6 animais por grupo. * p < 0,05 por
comparação com a medida inicial e ** p < 0,05 por comparação com o grupo FLA2Lys49+Veículo ou FLA2-Asp49+Veículo.

82

Resultados

B
80

60

60

20

*
*

*

*
*

40

Limiar de dor (g)

80

*

FLA2-Lys49+Veículo
C NQX+FLA2-Lys49

40

*

20

*

*
*
*
* *FLA2-Asp49+Veículo
C NQX+FLA2-Asp49
C NQX+Veículo

C NQX+Veículo
I

0
0

I

I

1

2

0

I

I

I

I

2
1
0
Tempo após tratamento (h)

4

Tempo após tratamento (h)

C
Intensidade de estímulo (Log mg x 10)

Limiar de dor (g)

A

I

4

FLA2-Asp49+Veículo
C NQX+FLA2-Asp49

5,5

C NQX+Veículo

5

4,5

4

3,5

I

0

1

*
*

*
*

I

I

2

*
*
I

4

Tempo após tratamento (h)

Figura 40. Efeito do pós-tratamento com CNQX sobre a hiperalgesia e alodinia
induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49 (A) ou Asp49 (B,C). O
limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e expresso em gramas, e o
limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da utilização de filamentos de von
Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados antes (tempo zero), 1 e 4
horas após a injeção intraplantar das toxinas (10 µg/pata) ou Veículo (salina). Os animais
foram tratados com CNQX (32,3 mmol) ou Veículo (água destilada), por via intratecal, 1
hora (↓) após a injeção das FLA2s. Os resultados representam a média ± epm de 6
animais por grupo. * p < 0,05 por comparação com a medida inicial.
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Figura 41. Efeito do pós-tratamento com AIDA ou MPEP sobre a hiperalgesia e
alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49 (A) ou Asp49
(B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e expresso em
gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da utilização de
filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados antes
(tempo zero), 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das toxinas (10 µg/pata) ou Veículo
(salina). Os animais foram tratados com AINDA ou MPEP (300 nmol) ou Veículo
(DMSO+salina), por via intratecal, 1 hora (↓) após a injeção das FLA2s. Os resultados
representam a média ± epm de 6 animais por grupo. * p < 0,05 por comparação com a
medida inicial.
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6. Envolvimento das celulas da glia da medula espinhal na hiperalgesia e alodinia
causadas pelas fosfolipases A2

6.1. Efeito do tratamento com fluorocitrato
O pré-tratamento com fluorocitrato, bloqueador metabólico das células da glia,
quando administrado, por via i.t., 30 minutos antes das miotoxinas, foi capaz de inibir
significativamente o efeito hiperalgésico de ambas as toxinas (Fig. 42 A,B) e a alodinia
causada pela FLA2-Asp49 (Fig. 42 C).
A droga, per se , não acarretou alteração do limiar de dor dos animais.
6.2. Efeito das fosfolipases A2 na expressão de marcadores de células gliais
(astrócitos e microglia) na medula espinhal
Uma vez demonstrada a participação das células da glia, foi nosso objetivo
também caracterizar que tipo de célula da glia (astrócitos e/ou microglia) estaria
envolvido com a resposta hipernociceptiva induzida por ambas FLA2s.
A injeção intraplantar das FLA2s, variantes Asp-49 e Lys-49, acarretou ativação de
astrócitos (GFAP) e microglia (OX-42) (Figs. 43 e 44), quando comparado aos animais
controle (injetados com salina). Com relação a FLA2-Asp49, foi possível observar ativação
de astrócitos e microglia já a partir da 1ª hora após a injeção da toxina. Por outro lado,
para a FLA2-Lys49, esta ativação foi observada somente 8 horas após a injeção da toxina
(Fig. 44). Estas diferenças podem também ser observadas no histograma apresentado na
Figura 45. A comparação dos dados obtidos entre as duas FLA2s indica que para a FLA2Asp49, a ativação dos astrócitos foi significativamente maior quando comparado à FLA2Lys49 (Fig. 45).
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Figura 42. Efeito do tratamento com Fluorocitrato sobre a hiperalgesia e
alodinia induzidas pelas fosfolipases A2 (FLA2) variantes Lys49 (A) ou Asp49
(B,C). O limiar de dor, avaliado pelo teste de pressão da pata de ratos e expresso em
gramas, e o limiar de resposta ao estímulo tátil avaliado por meio da utilização de
filamentos de von Frey e expresso como Log (mg x 10), foram determinados antes
(tempo zero) e 1 e 4 horas após a injeção intraplantar das toxinas (10 µg/pata) ou
Veículo (salina). Os animais foram tratados com Fluorocitrato (1 nmol) ou Veículo
(salina), por via intratecal, 30 minutos antes da injeção das FLA2s. Os resultados
representam a média ± epm de 6 animais por grupo. * p < 0,05 por comparação com a
medida inicial e ** p < 0,05 por comparação com os grupos FLA2-Asp49+Veículo ou
FLA2-Asp49+Veículo.
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Figura 43. Aumento da expressão dos marcadores para microglia (OX-42) e
astrócitos (GFAP), na medula espinhal, induzida pela injeção intraplantar das
FLA2 (10 µg/pata). Imagens digitais de cortes medulares capturados 1 hora após
injeção das toxinas ou salina (controle). Escala: 25µm.
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Figura 44. Aumento da expressão dos marcadores para microglia (OX-42) e
astrócitos (GFAP), na medula espinhal, induzida pela injeção intraplantar das
FLA2 (10 µg/pata). Imagens digitais de cortes medulares capturados 8 horas após
injeção das toxinas ou salina (controle). Escala: 25µm.
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Figura 45. Quantificação da expressão de OX-42 (A) e GFAP (B) na medula
espinhal de ratos injetados com fosfolipases A2 variantes, Lys49 e Asp49. Os
dados representam a média das diferenças percentuais entre controle (salina) e
experimental (FLA2).*p < 0,05 por comparação com o grupo controle (Salina).**p < 0,05
por comparação com o grupo FLA2-Lys49.
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7. Análise histológica dos nervos do coxim plantar de ratos injetados com
fosfolipases A2 variantes Lys49 e Asp49
As análises histológicas do coxim plantar de ratos injetados com as FLA2 não
mostrou qualquer alteração dos nervos ciático e/ou safeno analisados por meio da
coloração Luxol-Fast-Blue (específico para bainha de mielina). A bainha de mielina
apresentou-se positiva e regular em todo o perímetro dos axônios (Fig 46). A
fotomicrografia evidencia nervos cortados transversalmente, mostrando perineuro e
epineuro sem infiltrado inflamatório. Podemos observar também, grande quantidade de
mastócitos, principalmente íntegros, no tecido conjuntivo perineural. Estas mesmas
características foram observadas nos animais injetados com salina (controle) (Fig. 46 C).
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A)

B)

C)

Figura 46. Fotomicrografia de corte histológico do coxin plantar de rato, 1 hora
após o tratamento com FLA2-Lys49 (A), FLA2-Asp49 (B) e salina (C). Evidenciamse cortes transversais de feixes de axônios corados com Luxol-Fast-Blue (específico para
mielina), mostrando perineuro e epineuro sem infiltrado inflamatório. (objetiva 20X).
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5-DISCUSSÃO
As

fosfolipases

A2

miotóxicas

contribuem

de

modo

marcante

para

o

desenvolvimento de alguns dos efeitos locais presentes nos venenos de Bothrops asper
(Bolaños, 1982). Foram isoladas deste veneno, quatro isoformas de miotoxinas, com
estrutura de fosfolipases A2: duas variantes Asp49, com atividade enzimática (miotoxinas
I e III) e duas fosfolipases A2, variantes Lys49, destituídas de atividade enzimática
(miotoxinas II e IV).
A contribuição das toxinas com estrutura de fosfolipases A2, para a gênese da dor
observada

nos

envenenamentos

por

esta

serpente,

não

está

ainda

totalmente

caracterizada. Recentemente, observamos que as miotoxinas II (FLA2-Lys49) e III (FLA2Asp49) induzem hiperalgesia (Chacur et al., 2003). A atividade enzimática parece ser
importante para a determinação da mediação química deste fenômeno. Esta mediação
envolve, para ambas as FLA2 a participação de bradicinina, atuando em receptores B2, da
histamina, serotonina e citocinas. Adicionalmente a estes mediadores, a hiperalgesia
acarretada

pela

FLA2-Lys49

é

também

modulada

por

prostanóides

e

aminas

simpatomiméticas (Chacur et al., 2003).
O objetivo do presente trabalho foi ampliar os conhecimentos sobre a atividade
nociceptiva das fosfolipases A2 isoladas do veneno de B. asper, investigando se estas
miotoxinas são capazes de induzir, além de hiperalgesia, o fenômeno de alodinia. Ainda,
foram analizados presentemente os mecanismos estruturais, moleculares e centrais
(medula espinhal) envolvidos com a gênese dos fenômenos hipernociceptivos.
Para a determinação da hiperalgesia, foi usado o teste de pressão da pata de ratos,
baseado no método proposto por Randall & Selitto (1957). Este teste emprega um
estímulo mecânico (pressão em gramas), aplicado sobre a pata dos animais. Este
estímulo, de intensidade suficiente para induzir nocicepção, evoca resposta motora,
traduzida pela retirada da pata. O limiar de dor é considerado como a força (em g)
necessária para indução da retirada da pata. Para a investigação do fenômeno de alodinia,
foram utilizados filamentos de von Frey aplicados à região plantar das patas posteriores
dos animais, segundo modelo proposto por Chaplan et al. (1994), modificado por Milligan
et al. (2000). O cálculo da intensidade do estímulo necessário para induzir 50% de
resposta de retirada da pata foi determinado por meio da aplicação da função psicométrica
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integral de Gauss, que torna os dados matemáticos contínuos, possibilitando a aplicação
de análise estatística paramétrica.
Os dados apresentados nas Figuras 6 e 7 indicam que a administração intraplantar
de ambas as fosfolipases A2 acarreta hiperalgesia mecânica. A resposta máxima foi
detectada na 1a hora, decaindo a seguir. Por outro lado, somente a FLA2-Asp49 induziu
alodínia mecânica. A resposta alodínica máxima foi observada na primeira hora,
persistindo pelo menos até a 6a hora após a injeção da toxina. A comparação entre os
fenômenos de hiperalgesia e alodinia causados por esta FLA2 indica que a alodínia
mecânica é mais intensa (86%) do que a hiperalgesia (53%), sugerindo que mecanismos
distintos possam estar envolvidos na gênese e/ou desenvolvimento de ambos os
fenômenos.
É importante salientar que a FLA2-Asp49 acarretou alterações imediatas da
sensibilidade dolorosa dos animais, uma vez que o fenômeno de alodinia se instalou
rapidamente, atingindo o pico na primeira hora após a injeção da toxina. Este tipo de
resposta foi também detectado para outros agentes químicos. Yamamoto e colaboradores
(2001) observaram que a administração intraplantar de carragenina, em ratos, acarreta
alodinia mecânica, com pico na 2a hora, persistindo por até 4 horas. Ainda, You e
colaboradores (2002) e Milligan e colaboradores (2000) mostraram que a administração
subcutânea de veneno de abelha ou a administração intratecal de gp120, uma
glicoproteína proveniente do virus HIV, respectivamente, acarretam alodinia, com pico na
1a hora.
Recentemente, nosso grupo padronizou um modelo de neurite inflamatória induzida
em ratos, por estas FLA2 miotóxicas. Nesse modelo, o nervo ciático é dissecado e
recoberto com uma esponja gelatinosa acoplada a uma cânula de polietileno, por onde as
toxinas são injetadas. Foi demonstado que ambas as FLA2s, quando injetadas ao redor do
nervo, são capazes de induzir alodinia (Chacur et al., 2004). Estes resultados diferem dos
resultados ora obtidos, em que as toxinas são injetadas na pata, onde apenas a FLA2Asp49 acarretou alodinia. Estes dados sugerem que o padrão de instalação deste
fenômeno está relacionado com ao local de contato das toxinas com a fibra nervosa
aferente primária.
Uma vez que as FLA2, variantes Asp49 ou Lys49, foram capazes de induzir
fenômenos hipernociceptivos e que ambas possuem diferenças na atividade catalítica,
investigamos presentemente, os mecanismos estruturais envolvidos na gênese destes
fenômenos.
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Os dados obtidos sugerem que a atividade hiperalgésica acarretada pela FLA2
variante Lys49 é decorrente da presença de resíduos catiônicos/hidrofóbicos na região
115-129 da porção C-terminal da molécula. Esta indicação está baseada nos resultados
mostrando que: (a) a heparina neutraliza parcialmente a hiperalgesia induzida por esta
fosfolipase. A heparina é um membro da família dos glicosaminoglicanos e consiste de
cadeias repetidas de polissacarídeos sulfatados covalentemente ligados a uma proteína. O
alto grau de sulfatação confere à heparina cargas negativas, importantes na interação com
proteínas catiônicas. As FLA2s têm alta afinidade pela heparina, mediada pela presença de
aminoácidos básicos na molécula destas enzimas (Murakami et al., 1997, para revisão).
Vários autores têm demonstrado que a heparina tem a capacidade de interagir in vitro,
com vários tipos de FLA2, interferindo com as ações destas enzimas (Dua & Cho, 1994;
Lomonte et al., 1994a; Lomonte et al., 1994b; Landucci et al., 1998). Adicionalmente,
Lomonte e colaboradores (1994b) observaram que a heparina neutraliza a atividade
citolítica da FLA2-Lys49, por meio da interação com a região 115-129 da porção C-terminal
da molécula; b) o peptídeo sintético correspondente à região 115-129 da FLA2-Lys49 é
capaz de causar hiperalgesia, embora de menor magnitude que a acarretada pela enzima
nativa. Além disso, a substituição, no peptídeo sintético, de três resíduos de tirosina por
triptofano, o que resulta no aumento do caráter anfifílico e hidrofóbico do peptídeo e no
aumento de suas atividades lesivas (Lomonte et al., 1999), acarretou incremento de seu
efeito hipernociceptivo, alcançando níveis similares aos da proteína nativa. Apesar deste
incremento na magnitude da resposta algogênica, esta modificação não favoreceu o
desenvolvimento do fenômeno de alodinia para esta molécula. Estes resultados indicam
que o sítio responsável pela atividade hipernociceptiva da FLA2-Lys49 isolada do veneno de
B. asper, corresponde à mesma região envolvida com os efeitos citolítico (Lomonte et al.,
1994b), edematogênico (Nunez et al., 2001), bactericida (Paramo et al., 1998) e
miotóxico (Calderon & Lomonte, 1998; 1999) desta toxina ou da FLA2-Lys49 isolada do
veneno de serpentes Agkistrodon piscivorus piscivorus (Nunez et al., 2001). Nunez e
colaboradores (2001) propuseram que os mecanismos estruturais responsáveis pela ação
das FLA2s-Lys49 envolveriam a interação eletrostática dos resíduos catiônicos presentes
na molécula destas enzimas, com grupamentos aniônicos de um sítio aceptor (ainda não
identificado) na célula alvo, enquanto que os resíduos hidrofóbicos, especialmente os
aromáticos, interagiriam e penetrariam a bicamada fosfolipídica da membrana celular,
resultando na sua desestabilização.
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Como assinalado na Introdução, por meio da técnica de mutagênese sítio dirigida,
foi possível caracterizar na molécula da FLA2-Lys49, os resíduos de aminoácidos
responsáveis pela gênese das atividades desta toxina (Ward et al., 2001; Chioato et al.,
2002). Assim, pesquisadores do nosso laboratório, utilizando esta técnica, determinaram
os sítios presentes na porção C-terminal da Bothropstoxina I, uma FLA2-Lys49 isolada do
veneno de Bothrops jararacussu, responsáveis pela atividade hiperalgésica da toxina
(Zambelli, 2003). Avaliando a atividade da BTX-1 nativa e recombinante, foi observado
que ambas as toxinas, quando injetadas por via i.pl., são capazes de induzir hiperalgesia
(43 e 42%, respectivamente), alodínia (65 e 58%, respectivamente) e edema (46 e 44%,
respectivamente), com pico na segunda hora, decaindo a seguir. Por outro lado, a
mutação do resíduo Arg118 para Ala promoveu a perda da capacidade da molécula em
induzir hipernociceção, além de reduzir em 50% a atividade edematogênica. A avaliação
das atividades dos mutantes Lys115 Ala e Lys116 Ala mostraram que estas mutações
acarretam diminuição da atividade hiperalgésica, mas não modificam a intensidade da
resposta inflamatória (37%). Estes resultados indicam que o mesmo resíduo presente na
porção C-terminal da FLA2, responsável pelo efeito miotóxico, está envolvido também na
gênese dos efeitos nociceptivo e inflamatório da molécula, enquanto que os resíduos
responsáveis pela atividade citolítica parecem estar envolvidos apenas com a atividade
hiperalgésica desta FLA2 (Zambelli, 2003). Apesar destes resultados indicando que os
resíduos

envolvidos

na

atividade

miotóxica

estão

também

envolvidos

no

efeito

hipernociceptivo da FLA2-Lys49, não temos dados suficiente para sugerir se o efeito
hipernociceptivo é consequência somente da atividade miotóxica destas FLA2s.
Em relação à FLA2-Asp49, os resultados presentemente obtidos, mostrando
ausência de efeito nociceptivo para o peptídeo sintético correspondente à porção Cterminal desta molécula, indicam que os determinantes estruturais responsáveis pela
nocicepção acarretada pela miotoxina III diferem, pelo menos em parte, dos mecanismos
utilizados pela fosfolipase A2 variante Lys49. Os resultados sugerem que a atividade
catalítica contribui para a gênese da hiperalgesia e da alodinia as FLA2-Asp49, uma vez
que a alquilação da His-48 pelo pBPB aboliu as atividades enzimática e algogênica da
toxina. Cabe ressaltar que, apesar da técnica de tratamento com o pBPB ser útil na
investigação do papel da atividade catalítica para a gênese das atividades farmacológicas
das fosfolipases A2, a interpretação dos resultados deve ser ressalvada, uma vez que este
tratamento, além de afetar o sítio catalítico, interfere com outras regiões da molécula,
como mostrado em estudos de cristalografia (Renetseder et al., 1985). Apesar dos nossos
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resultados indicarem que a atividade catalítica da FLA2-Asp49 é essencial para as ações
nociceptivas da toxina, a demonstração de que a heparina reduz parcialmente o efeito
hiperalgésico e alodínico desta enzima sugere que a natureza catiônica da molécula é
também relevante para sua ação farmacológica. Cabe ressaltar que a heparina não é
capaz de interferir com a atividade fosfolipásica da FLA2-Asp49 (Lomonte et al., 1994b).
Ainda, os dados apresentados mostrando que a heparina reduziu em 40% a hiperalgesia e
em apenas 28% a alodinia acarretada pela FLA2-Asp49, associados aos dados de que esta
toxina, mas não a FLA2 variante Lys49, é capaz de induzir alodinia, podem indicar mais
uma vez, a importância da presença da atividade enzimática para a gênese do fenômeno
de alodinia.
Em relação aos estudos sobre os mecanismos moleculares envolvidos no efeito
hipernociceptivo das FLA2s, foi investigada, presentemente, a participação de canais de
cálcio e de sódio, do AMPc, GMPc, da FLC e da PKC.
Alterações na concentração citoplásmatica de íons cálcio é um processo essencial
para a liberação de neurotransmissores e para a modulação da excitabilidade da
membrana celular dos neurônios. O influxo de cálcio extracelular para o meio intracelular
ocorre através de vários processos, dentre eles, pela abertura dos canais de cálcio
dependentes de voltagem (VDCC)(Prado, 2001). Em relação a estes canais, pelo menos 5
tipos principais são expressos em neurônios sensitivos; os canais de cálcio do tipo L
(Cav1), P/Q (Cav2.1), N (Cav2.2), R (Cav2.3) e tipo T (Cav3) (Scroggs & Fox, 1992;
Vanegas & Schaible, 2000, para revisão). A ativação destes canais na célula nervosa afeta
vários

processos

celulares,

incluindo

ativação

de

outros

canais,

liberação

de

neurotransmissores, regulação de segundos e terceiros mensageiros, incluindo a ativação
de várias enzimas, especialmente quinases e fosfatases e a expressão gênica. No presente
estudo, a participação de canais de cálcio no efeito de ambas as fosfolipases A2 foi
investigada

utilizando

bloqueadores

de

canais

de

cálcio.

Os

resultados

obtidos

evidenciaram a participação de canais de cálcio do tipo Cav1, Cav2.1 e Cav2.2 na
hiperalgesia acarretada pela FLA2-Lys49, uma vez que os bloqueadores destes canais
reverteram parcialmente a hiperalgesia induzida por esta toxina. Em relação ao efeito
acarretado pela FLA2-Asp49, apenas os canais do tipo Cav2.1 e Cav2.2 são importantes
para o desenvolvimento da hiperalgesia.
Os canais de cálcio tipo Cav1 encontram-se localizados principalmente nos corpos
celulares e dendritos proximais dos neurônios. São ativados por alta voltagem e controlam
as correntes de cálcio de longa duração. O papel destes canais na nocicepção associada à
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lesão tecidual é controverso e está na dependência do modelo utilizado para indução de
dor ou para avaliação da sensibilidade dolorosa e do tempo de ativação do canal de cálcio.
Contudo, a maioria destes estudos tem indicado que os canais tipo Cav1 têm papel
limitado na transmissão da informação nociceptiva na medula espinhal (Sluka, 1998). Os
canais do tipo Cav2.1 são encontrados nas terminações sinápticas e estão também
envolvidos na liberação de neuropeptídeos como glutamato, dopamina, serotonina, GABA
e provavelmente glicina (Vanegas & Schaible, 2000, para revisão). Os canais tipo Cav2.2
estão concentrados nas terminações nervosas pré-sinápticas, particularmente nas lâminas
I e II da medula espinhal e têm papel importante na liberação de neurotransmissores
evocada por despolarização e na modulação da informação nociceptiva. São canais
ativados por alta voltagem e bloqueados seletivamente pela omega-conotoxina-GVIA
(Vanegas & Schaible, 2000, para revisão).
Cabe ressaltar que as doses dos bloqueadores de canais de cálcio presentemente
utilizadas estão baseadas em dados de literatura (Prado, 2001, para revisão), porém,
deve-se levar em consideração que estes bloqueadores induzem efeitos colaterais como
vasodilatação e alteração de pressão arterial, falência cardíaca e efeitos depressores no
SNC, em decorrência de alterações na liberação de neurotransmissores. Nas nossas
condições experimentais, os animais controles tratados apenas com os bloqueadores de
canais de cálcio, não apresentaram alteração do limiar de dor, em relação à medida
inicial, durante todo o período de observação. Estes dados são indicativos de que nas
doses presentemente utilizadas, estes bloqueadores não estão induzindo alterações
significativas de pressão arterial ou da atividade motora dos animais, ou que possíveis
alterações nestes parâmetros não estão interferindo na resposta dos animais ao teste de
pressão da pata.
A participação de canais de sódio foi também investigada, uma vez que estes
canais estão envolvidos na resposta hipernociceptiva. As fibras sensoriais expressam
canais de sódio voltagem-dependentes, sensíveis ou resistentes à tetrodotoxina (TTX)
(Akopian et al., 1996). Sabe-se que os canais de sódio dependentes de voltagem,
resistentes à TTX, têm importante papel nas vias de transmissão de dor (Akopian et al.,
1996) e na gênese da dor crônica (Lai et al., 2002). Nossos resultados indicam que os
canais de sódio resistentes à TTX estão envolvidos no efeito hipernociceptivo induzidas por
ambas fosfolipases A2s, uma vez que a hiperalgesia foi reduzida pelo tratamento dos
animais com a carbamazepina, droga bloqueadora deste tipo de canal.
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Dados de literatura têm evidênciado que o aumento da concentração de cálcio
intracelular pode ativar a fosfolipase C, acarretando aumento nos níveis de diacilglicerol,
que juntamente com o aumento do cálcio, ativa a PKC, levando ao aumento da atividade
de canais iônicos permeáveis a Ca+2 e Na+ (Millan, 1999; Julius & Basbaum, 2001). A
proteinoquinase C pertence a uma superfamília com pelo menos 10 membros. As PKC
convencionais, PKC-α, PKC-β1, PKC-βII e PKC-γ são ativadas por fosfatidilserina, Ca2+ e
DAG. As novas PKC-δ, PKC-ε, PKC-η e PKC-ϕ não requerem Ca2+ para serem ativadas e as
PKC atípicas, PKC-ξ e PKC-λ requerem fosfatidilserina (Webb et al., 2000; Robinson-White
& Stratakis, 2002). Estudos demonstraram que a PKC, mais especificamente a PKC epsilon
(PKC-ε) está envolvida na hiperalgesia induzida por carragenina ou adjuvante de Freund
(Zhou et al., 2003). Recentemente, Parada e colaboradores (2003b) demonstraram que a
PKC-ε é essencial não só para o desenvolvimento da hiperalgesia, mas também para a
manutenção da hiperalgesia induzida por carragenina.
Adicionalmente, a FLC, via aumento dos níveis de Ca2+ intracelular, pode estimular
indiretamente a atividade da adenilil ciclase e elevar os níveis intracelulares de AMPc (Dray
& Urban, 1996). A estimulação de FLC pode também acarretar ativação da PKC, levando a
fosforilação e ao aumento de canais iônicos permeáveis a cátions ou de receptores
envolvidos na atividade das fibras aferentes primárias (Dray & Urban, 1996).
Com o íntuito de avaliar a participação central e/ou periférica da FLC e PKC na
gênese da dor acarretada pelas fosfolipases, foram realizados estudos utilizando inibidores
de proteína quinase C e fosfolipase C. Estes inibidores não foram capazes de interferir com
a resposta hiperalgésica induzida por ambas FLA2s. Não temos até o momento dados que
possam explicar a ausência da detecção da participação destes mecanismos intracelulares
no efeito hipernociceptivo de ambas as toxinas. Cabe ressaltar que as doses utilizadas
para os inibidores de PKC e FLC estão baseadas em estudos realizados com veneno de
Phoneutria nigriventer, onde estes inibidores, nas mesmas doses, foram capazes de
interferir com a hiperalgesia induzida por este veneno (Zanchet, 2003).
Os mediadores inflamatórios que agem em receptores acoplados à proteína-G
sensibilizam os terminais periféricos primários causando diminuição do limiar de dor. A
sinalização intracelular, após ativação destes receptores, pode envolver três vias do
sistema de segundos-mensageiros: proteína quinase A (PKA), proteína quinase C (PKC) ou
quinase regulada por sinais extracelulares (ERKs). Diversos estudos têm demonstrado o
papel das ERKs em processos dolorosos. Sammons e colaboradores (2000) demonstraram
que a hiperalgesia térmica induzida por carragenina pode ser prevenida utilizando-se
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inibidores de ERK. A injeção de formalina ou capsaicina induz fosforilação da ERK, levando
à despolarização da membrana e influxo de cálcio (Ji et al., 1999; Obata & Noguchi,
2004). Adicionalmente às alterações do influxo de cálcio, a ativação da ERK em neurônios
nociceptivos após inflamação periférica ou axotomia, parece contribuir para a inflamação
persistente e para a dor neuropática, via regulação da transcrição gênica (Obata &
Noguchi, 2004, para revisão). A determinação do envolvimento das ERKs na gênese dos
efeitos hipernociceptivos acarretado pelas FLA2s miotóxicas é nosso objetivo futuro
imediato.
A indução de hiperalgesia está baseada na teoria da “porta hiperalgésica”, ou seja,
quando o nociceptor está inativo, existe equilíbrio entre os níveis intracelulares de AMPc e
GMPc. Na vigência de hiperalgesia, ocorre incremento das concentrações intracelulares de
AMPc, ativação de PKA, fosforilação de canais iônicos, influxo de Ca2+, despolarização da
membrana celular e transmissão do impulso nervoso (England et al., 1996). O aumento da
concentração intracelular de AMPc regula diversas respostas biológicas por modular a
atividade das enzimas proteinoquinases. Na maioria das células, o AMPc exerce seus
efeitos por ativar a proteinoquinase dependente de AMPC (PKA) (Aley & Levine, 1999).
Aley & Levine, (1999) demonstraram que a hipernocicepção induzida por PGE2, serotonina
ou adenosina é inibida pelo tratamento com inibidores de adenilil ciclase e revertida
somente com inibidores de PKA, sugerindo que a manutenção da hiperalgesia envolve
mecanismos distintos daquele necessário para iniciar o processo inflamatório.
Nas nossas condições experimentais não foi possível detectar o envolvimento das
cascatas de segundos-mensageiros AMPc-PKA e GMPc-PKG na hiperalgesia induzida pelas
fosfolipases A2, uma vez que os inibidores destas proteinoquinases não modificaram este
fenêmeno. Cabe ressaltar que a especifidade e a eficiência das doses empregadas para
estes antagonistas foram presentemente confirmados com a utilização de bradicinina.
Estudos evidenciaram a participação de AMPc e GMPc na hiperalgesia mecânica induzida
por esta cinina (Nakamura et al., 1996).
Dando prosseguimento aos estudos sobre os mecanismos envolvidos no efeito
algogênico de ambas fosfolipases A2, caracterizamos os mediadores liberados na medula
espinhal, importante sítio de interação na trasmissão da informação nociceptiva da
periferia ao SNC. Estes estudos foram realizados através da adminisração de inibidores,
antagonistas ou anticorpos destes mediadores, por via intratecal.
A hiperalgesia e alodinia são mediadas, pelo menos em parte, por uma cascata de
eventos comuns que ocorrem no corno dorsal da medula espinhal. Estes eventos incluem
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a liberação de substância P, aminoácidos excitatórios, citocinas, prostaglandinas e óxido
nítrico (Willis, 1993, para revisão). Diversos trabalhos têm evidenciado também a
participação das células da glia na gênese da hiperalgesia e alodinia acarretadas por
processos inflamatórios periféricos (Meller, 1994; Milligan et al., 2000; Watkins & Maier,
2002).
Inicialmente, investigamos a participação de neuropeptídeos (taquicininas e
CGRP), por meio da utilização de antagonistas específicos de receptores para estes
peptídeos.
Existem três tipos de receptores para taquicininas descritos na literatura. O
receptor NK1 que se liga preferencialmente à substância P, o receptor NK2 que se liga à
neurocinina A e o receptor NK3 que se liga à neurocinina B (Regoli et al., 1994). Contudo,
dependendo da concentração de taquicininas e da quantidade de receptores, os
neuropeptídeos endógenos podem agir em todos os tipos de receptores. Os receptores
NK1

e

NK2 estão

envolvidos

nos

efeitos

pró-inflamatórios

e

hiperalgésicos

das

taquicininas, sendo os mais importantes na transmissão, na medula espinhal, da
informação nociceptiva (Fleetwood-Walker et al., 1988; Laneuville et al., 1988;
Fleetwood-Walker et al., 1990; Dougherty et al., 1994).
No presente estudo foram utilizados antagonistas de receptores NK1 e NK2,
administrados por via intratecal. A especificidade e a eficiência das doses empregadas
para estes antagonistas foram presentemente confirmados com a utilização de agonistas
específicos para estes receptores.
Os resultados obtidos mostram que os receptores NK1 presentes na medula
espinhal estão envolvidos no efeito hiperalgésico acarretado por ambas as FLA2s, uma vez
que o antagonista destes receptores reverteu parcialmente as respostas hiperalgésicas
causadas pelas toxinas. Cabe ressaltar que a inibição acarretada pelo antagonista de
receptor NK1, sobre a hipernocicepção induzida pela FLA2-Asp49 foi detectada na 4a hora
após

a

administração

da

toxina,

sugerindo

que

outros

receptores

e/ou

neurotransmissores contribuam para o desenvolvimento da resposta hipernociceptiva nos
estágios iniciais. Neste período, ocorreu reversão total do efeito alodínico desta
miotoxina. Por outro lado, os receptores NK2 não estão envolvidos na hiperalgesia
causada pelas FLA2-Lys49 e FLA2-Asp49. Contudo, é interessante notar que o antagonista
deste receptor interferiu com a alodinia induzida pela FLA2-Asp49. O antagonista de
receptor NK2 acarretou bloqueio do fenômeno de alodinia na 4a hora após a administração
da toxina. Estes dados indicam que, diferentemente do observado para a hiperalgesia,
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ambos os receptores NK1 e NK2 têm papel relevante para a indução de alodinia pela FLA2Asp49. Estudos realizados por Ma & Woolf (1995) indicam que a ativação de fibras C
cutâneas acarreta alodinia mecânica mediada, centralmente, por receptores NK1,
enquanto que a ativação de fibras C musculares induz alodinia mediada centralmente pela
ativação de receptores NK2. Nestes estudos foi empregada a bradicinina, injetada no
músculo gastronêmico de ratos, como agente indutor de alodinia. Recentemente, Chacur
et al. (2003) demonstraram que perifericamente, a bradicinina é um importante mediador
da hiperalgesia causada por estas toxinas. Ainda, dados obtidos em nosso laboratório
mostraram que o HOE 140, inibidor de receptores B2 para bradicinina, administrado por
via i.pl., reverte parcialmente a alodinia induzida pela FLA2-Asp49 (dados não
mostrados), indicando que a BK é um mediador importante no efeito alodínico induzido
por esta toxina. É importante salientar que as FLA2s presentemente utilizadas são toxinas
com atividade miotóxica. Análises histológicas das patas dos ratos injetados com estas
toxinas evidenciaram a presença de lesão muscular, mais intensa para a FLA2 variante
Asp49 (Chacur et al., 2003). Apesar dos dados de literatura mostrando que a bradicinina,
quando administrada por via intramuscular, é capaz de induzir alodinia mediada
centralmente por receptores NK2, e dos nossos dados indicando que a BK é um mediador
importante da alodinia causada pela FLA2-Asp49, não temos até o momento, evidências
para indicar uma possível correlação entre a presença local de BK e a ativação central de
receptors NK2.
Em continuidade aos estudos que visam investigar a participação de neuropeptídeos
no efeito algogênico das toxinas, foi avaliado também a importância dos receptores NK1 e
NK2 para a manutenção da hiperalgesia e alodinia acarretadas pelas FLA2s, uma vez
estabelecidos estes fenômenos. Para tanto, estes antagonistas foram administrados, por
via intratecal, 1 hora após a injeção i.pl. das miotoxinas. Os resultados obtidos mostram
que a atividade dos receptores NK1 é importante para a manutenção da hipernocicepção
causada apenas pela FLA2-Lys49. Estes dados sugerem que mecanismos adicionais estão
envolvidos na manutenção dos efeitos nociceptivos causados pela FLA2 variante Asp49.
Resultados semelhantes foram observados por Traub (1996), o qual mostrou que na
hiperalgesia acarretada por carragenina, a substância P espinhal contribui apenas para a
geração da hiperalgesia, mas uma vez estabelecido o efeito nociceptivo, a contribuição
deste neurotransmissor para a manutenção do fenômeno é pequena. Em relação aos
receptores NK2, não foi possível evidenciar a sua importância para a manutenção dos
fenômenos nociceptivos induzidos por ambas as FLA2s.

101

Discussão

Adicionalmente ao efeito central, as taquicininas, particularmente a SP, quando
liberadas nas terminações periféricas dos neurônios aferentes primários, podem acarretar
efeitos nociceptivos, via ativação de receptores específicos presentes nestas terminações
(Carlton et al., 1996; 1998). Desta forma, foi nosso objetivo também, investigar a
possível ação periférica das taquicininas no efeito das miotoxinas, através da utilização
dos antagonistas de receptores NK1 e NK2 administrados por via intraplantar. Neste caso,
nenhum dos antagonistas de receptores para taquicininas foi capaz de interferir com a
hiperalgesia causada pelas toxinas. Para confirmar a efetividade das doses empregadas,
foram utilizadas agonistas de receptor NK1 e NK2 como controles positivo.
Além da avaliação da participação das taquicininas no efeito hipernociceptivo das
FLA2s, foi também investigado o papel do CGRP neste fenômeno. O CGRP tem função
neurotransmissora e neuromoduladora quando liberado pelas fibras nervosas sensitivas
no corno dorsal da medula espinhal, facilitando a transmissão da informação nociceptiva
(Ju et al., 1987; Seybold et al., 1995; Seybold et al., 2003). Este peptídeo pode ser
liberado por estímulos mecânicos de alta intensidade, bem como pela injeção periférica
de agentes irritantes (Garry & Hargreaves, 1992; Hanesch & Schaible, 1995). O CGRP
está frequentemente colocalizado com outros neurotransmissores, particularmente
substância P (Ju et al., 1987), fato que favorece a existência de um sistema de
sinalização integrada.
Para o estudo da participação do CGRP, foi empregado o peptídeo correspondente aos
resíduos 8-37 da porção C-terminal deste peptídeo (CGRP8-37), que age como um
antagonista competitivo dos receptores para CGRP (Chiba et al., 1989; Gardiner et al.,
1990; Han et al., 1990). A administração intratecal deste antagonista acarretou reversão
parcial da hiperalsegia e alodinia causadas pelas miotoxinas, indicando a participação
deste peptídeo nestes fenômenos. Apesar da importância deste peptídeo para a geração
dos efeitos hipernociceptivos das FLA2s, não foi possível observar a sua contribuição para
a manutênção deste fenômeno, uma vez que o CGRP8-37 quando injetado 1 hora após as
toxinas não alterou as respostas hiperalgésicas e alodínicas causadas pelas toxinas.
Dando prosseguimento a estes estudos, avaliamos também a participação periférica
do

CGRP no efeito algogênico

das

FLA2s.

Os

resultados

obtidos

indicam

que,

perifericamente, este mediador participa apenas da hipernocicepção induzida pela FLA2Asp49. Esta distinção da mediação química envolvida no efeito nociceptivo acarretado
pelas FLA2-Lys49 e FLA2-Asp49 indica, mais uma vez, a importância da presença da
atividade enzimática para a determinação dos mecanismos responsáveis pela gênese
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deste fenômeno. Estes resultados suportam os dados da literatura que demonstram a
contribuição periférica do CGRP em modelos experimentais de dor (Jang et al., 2004).
Um dos mecanismos responsáveis pela estimulação das fibras nervosas aferentes
sensitivas, com liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas, ocorre via
ativação de receptores vanilóides (VRs) expressos nestes neurônios (Szallasi & Blumberg,
1999). O receptor vanilóide é um receptor acoplado a canal iônico permeável ao Ca2+ e
Na+, cuja ativação ou sensibilização pode ocorrer via mediadores inflamatórios como PGs,
5-HT e BK. A abertura destes canais acarreta influxo de cálcio e geração do potencial de
ação (Kuenzi & Dale, 1996; Szallasi & Blumberg, 1999; Davis et al., 2000). Estudos
realizados por Karai e colaboradores (2004) demonstram que a administração de
antagonista de receptor VR1 inibe a hiperalgesia inflamatória e neurogênica em ratos,
bem como a dor induzida por artrite em cães.
A avaliação da participação de receptores vanilóides no efeito hipernociceptivo das
fosfolipases A2 foi realizada através da administração, por via endovenosa, de
capsazepina, um antagonista competitivo destes receptores (Bevan et al., 1992; Walker
et al., 2003). Nossos resultados indicam a participação dos receptores VR1 na
hiperalgesia acarretada por ambas as toxinas, uma vez que a capsazepina reverteu
parcialmente este efeito. Dados recentes têm evidenciado que a bradicinina, via geração
de leucotrieno B4 e dos ácidos 12- e 15- (S)-hidroperoxieicosatetraenóico e 5- e 15- (S)hidroxieicosatetraenóico, seria um mediador endógeno da ativação de receptores VR-1
(Hwang et al., 2000). Uma vez que a bradicinina é um mediador importante da
hiperalgesia causada por estas FLA2 miotóxicas isoladas do veneno de Bothrops asper
(Chacur et al., 2003), a contribuição desta cinina para a ativação dos receptores
vanilóides deve ser presentemente considerada. Contudo, vale ressaltar que não foi
detectada a participação de leucotrienos (LTB4) no efeito hipernociceptivo induzido por
estas FLA2s (Chacur et al., 2003).
Cabe lembrar que os receptores vanilóides podem ser ativados por estímulos
térmicos (>47oC) e soluções ácidas (pH<5,0) (Bevan, 1999, para revisão). No entanto, a
estimulação vanilóide observada no presente trabalho não pode ser atribuída a uma
possível acidez da solução das miotoxinas injetadas na pata, uma vez que o pH desta
solução estava em torno de 6,2. Para confirmar esta sugestão, os ratos foram
presentemente tratados com salução salina, pH 6,2. Este tratamento não alterou a
sensibilidade dolorosa dos animais (dados não mostrados). Deve-se ressaltar que Chacur
e colaboradores (2003), mostraram, por meio de análise histológica das patas dos
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animais injetados com ambas as fosfolipases, a presença de edema, infiltrado
inflamatório e mionecrose, fato que pode acarretar alteração do pH local e ativação dos
receptores vanilóides.
Os dados apresentados até o momento indicam que a transmissão da informação
nociceptiva gerada pela administração periférica das fosfolipases A2 envolve a ativação de
receptores vanilóides e a liberação, na medula espinhal, de neuropeptídeos. Dando
prosseguimento a estes estudos, avaliamos a participação de aminoácidos excitatórios no
efeito algogênico das FLA2s.
Vários trabalhos têm mostrado a contribuição de aminoácidos excitatórios, através
da interação com receptores específicos na medula espinhal, para a transmissão da
informação nociceptiva e para o fenômeno de sensibilização central (Coderre & Melzack,
1992; Okano et al., 1998; Woolf & Costigan, 1999; Yaksh, 1999). No presente estudo,
avaliamos

a

participação

de

receptores

ionotrópicos

(NMDA

e

não-NMDA)

e

metabotrópicos (mGlu1 e mGlu5) para glutamato no efeito algogênico de ambas as
fosfolipases A2. Para a avaliação da participação de receptores ionotrópicos utilizamos
CNQX, um antagonista de receptores não-NMDA e do MK801 ou AP5, antagonistas nãocompetitivo e competitivo, respectivamente, do receptor NMDA. Para a determinação do
envolvimento de receptores metabotrópicos do tipo 1 e 5, foi empregado AIDA e MPEP,
antagonistas de receptor mGlu1 e mGlu5, respectivamente, administrados por via
intratecal, previamente à injeção intraplantar das toxinas.
Nas nossas condições experimentais, os animais controles tratados apenas com os
antagonistas de receptores para glutamato, não apresentaram alteração do limiar de dor,
em relação à medida inicial, durante todo o período de observação, indicando que nas
doses presentemente utilizadas, estes antagonistas não estão interferindo com a
atividade motora dos animais ou que possíveis alterações nesta atividade não está
interferindo com a resposta dos animais ao teste de pressão da pata.
Os resultados obtidos indicam a participação dos receptores NMDA na gênese da
hiperalgesia e alodinia acarretada pelas FLA2s. Estes resultados corroboram com dados na
literatura demonstrando a importância de receptores NMDA para gênese destes
fenômenos (Hao & Xu, 1996; You et al., 2002; Zanchet et al., 2004).
Cabe ressaltar ainda, que o MK801, antagonista não-competitivo do receptor
NMDA, foi capaz de bloquear a hiperalgesia acarretada pelas FLA2s, enquanto o AP5,
antagonista competitivo deste receptor, não modificou este fenômeno. Ainda, o MK801
reverteu a alodinia induzida pela FLA2-Asp49, enquanto o AP5 não interferiu com este
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fenômeno. Como o AP5 é um antagonista competitivo do receptor NMDA, a dose ora
empregada, apesar de ser efetiva em reverter a hiperalgesia causada pelo glutamato,
utilizado como controle positivo, poderia não ser suficiente para interferir com os
fenômenos algogênicos acarretados pelas miotoxinas. Apesar dos mecanismos envolvidos
nestes resultados contraditórios não estarem determinados, dados de literatura têm
mostrado dualidade na ação de antagonistas competitivos e não competitivos do receptor
NMDA, particularmente em relação àqueles que agem no sítio fenciclidina do receptor,
como é o caso do MK801 (Nehls et al., 1988; Nasstrom et al., 1992; Nishihara et al.,
1995). Nishihara et al. (1995), estudando o envolvimento de receptores NMDA na
hiperalgesia induzida por prostaglandina E2, observaram diferenças na ação do AP5 e do
MK801, dependendo da dose de PGE2 utilizada. Recentemente, Cunha (2004) demonstrou
que o AP-5, mas não o MK-801 é capaz de inibir a hipernocicepção persistente induzida
pela administração e.v. de estreptozotocina, um agente indutor de diabetes mellitus.
Com

relação

aos

receptores

metabotrópicos,

foi

possível

observar

que

centralmente, ambos os receptores mGlu1 e mGlu5 estão envolvidos no efeito
hipernociceptivo e alodínico induzido pela FLA2-Asp49. Por outro lado, estes receptores
não parecem desempenhar papel significativo na resposta hipernociceptiva induzida pela
FLA2-Lys49, uma vez que estes antagonistas não foram capazes de interferir com este
efeito. Estes resultados indicam novamente que a presença da atividade catalítica na
molécula de FLA2 é importante para a determinação do tipo de mediador envolvido neste
efeito. Apesar de não termos ainda evidências experimentais, é possível sugerir que a
ativação dos receptores metabotrópicos pode ter contribuído para a gênese do fenômeno
de alodinia induzida pela FLA2-Asp49. Dados de literatura têm mostrado que receptores
metabotrópicos do grupo I possuem papel importante no desenvolvimento da alodinia
mecânica induzida por injúria espinhal (Mills et al., 2000) ou associada a injúria nervosa
ou tecidual (Jones & Headley, 1995; Fisher & Coderre, 1998).
Vários estudos têm identificado a presença de receptores metabotrópicos para
glutamato nas lâminas superficiais do corno dorsal da medula espinhal (Jia et al., 1999) e
evidenciado a sua importância no processamento nociceptivo e sensibilização central
(Fisher & Coderre, 1996; 1998; Jia et al., 1999). A ativação dos receptores
metabotrópicos do grupo I pode acarretar aumento da concentração de cálcio intracelular
(Fagni et al., 2000), a estimulação da liberação de neurotransmissores (Moroni et al.,
1998), além facilitar o comportamento nociceptivo mediado por receptores ionotrópicos
(Fisher & Coderre, 1996). A interação, na medula espinhal, entre receptores ionotrópicos
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e metabotrópicos para glutamato tem sido proposta (Bleakman et al., 1992; Jones &
Headley, 1995). Desta forma, a contribuição desta interação para o fenômeno de
sensibilização central causada pela injeção de ambas fosfolipases deve ser presentemente
considerada.
Os dados ora obtidos indicando que ambos os tipos de receptores ionotrópico e
metabotrópico para glutamato, são importantes para a gênese do efeito hipernociceptivo
da FLA2-Asp49 diferem de dados da literatura mostrando ação preponderante para os
receptores NMDA na hiperalgesia induzida por agentes químicos, como prostaglandina e
carragenina (Ren et al., 1992; Ferreira & Lorenzetti, 1994; 1995). Diferenças nas
metodologias empregadas nestes estudos podem ter contribuído para a obtenção de
resultados distintos, uma vez que estes autores administraram os antagonistas destes
receptores em diferentes tempos após a injeção dos agentes lesivos, quando a
hiperalgesia já estava estabelecida. Neste sentido, os resultados presentemente obtidos,
em

que

os

antagonistas

de

receptores

ionotrópicos,

NMDA

e

não-NMDA,

e

metabotrópicos, mGlu1 e mGlu5, foram administrados, por via intratecal, 1 hora após as
toxinas, indicam que apenas o receptor NMDA está envolvido na manutenção da
hiperalgesia acarretada pelas FLA2s, corroborando com os dados de literatura. Estudos
recentes sobre os mecanismos envolvidos no efeito nociceptivo do veneno de abelha,
mostraram também a importância de receptores NMDA para a indução e manutenção da
hiperalgesia induzida por este veneno (You et al., 2002). Com relação a alodinia causada
pela FLA2-Asp49, nenhum dos tratamentos com antagonistas de receptores para
glutamato interferiu com a manutenção deste fenômeno, indicando que esta alodinia,
uma vez estabelecida, é de difícil controle.
Além de mediador central, tem sido evidenciada também, ação algogênica
periférica para o glutamato. Esta ação periférica é dependente da ativação pelo
glutamato, de receptores ionotrópicos e metabotrópicos, presentes nas terminações
periféricas das fibras nervosas aferentes primárias (Hollmann & Heinemann, 1994;
Jackson et al., 1995; Davidson et al., 1997; Walker et al., 2001a; Walker et al., 2001b).
Desta forma, investigamos presentemente, a possível ação periférica do glutamato na
resposta hipernociceptiva induzida por ambas toxinas. Os dados mostraram que apenas a
FLA2-Asp49 é capaz de estimular direta ou indiretamente os receptores periféricos do tipo
NMDA. A diferença detectada entre a ação das FLA2-Lys49 e FLA2-Asp49 indica mais uma
vez a importância da atividade enzimática para a determinação dos mecanismos
responsáveis pela gênese do efeito nociceptivo induzido pelas toxinas.
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Como demonstrado presentemente, a ativação periférica de receptores para CGRP
e de receptores NMDA contribui para o efeito hipernociceptivo causado apenas pela FLA2Asp49. Apesar de não termos ainda dados experimentais, a contribuição da ativação
periférica destes receptores para a gênese do fenômeno de alodinia observado apenas
para a fosfolipases A2 variante Asp49 deve ser presentemente considerado.
A ativação do receptor NMDA produz grande influxo de íons cálcio. Este aumento
intracelular de cálcio promove a ativação do óxido nítrico sintase (NOS), levando à
formação de NO, que como neurotransmissor retrógrado, acarreta a liberação de
neurotransmissores excitatórios pelas terminações nervosas aferentes (Teixeira &
Figueiró, 2003). O óxido nítrico liberado na medula espinhal, tem sido implicado nos
mecanismos centrais envolvidos na gênese da hipernocicepção inflamatória (Handy &
Moore, 1998; Osborne & Coderre, 1999). Assim, em continuidade aos estudos dos
mecanismos centrais envolvidos no efeito algogênico das FLA2, foi investigada a
participação do óxido nítrico neste efeito. Para tanto, foram empregados inibidores da
óxido nítrico sintase neuronal e induzida.
Existem

três

tipos

de

isoformas

de

NOS.

Duas

delas

são

expressas

constitutivamente (neuronal e endotelial), sendo classificadas como NOS constitutivas
(cNOS). A terceira isoforma é classificada como induzida (iNOS) (Moncada et al., 1991). A
cNOS é Ca++/calmodulina dependente e está presente no endotélio, em plaquetas e no
SNC. O estímulo para formação do NO não resulta na síntese da enzima, mas causa
alterações intracelulares, levando ao aumento do influxo de Ca2+, que se liga à
calmodulina, ativando a NOS. A iNOS é Ca++/calmodulina independente, sendo necessária
a síntese protéica da enzima, o que acarreta um período maior para sua atividade
(Moncada et al., 1991; Snyder & Dawson, 1995). Nossos resultados demonstram que o
óxido nítrico, gerado pela atividade da NOS neuronal, mas não da induzida, está
envolvido na resposta hiperalgésica causada por ambas as fosfolipases A2. Por outro lado,
o NO não parece estar envolvido no fenômeno de alodinia causada pela FLA2-Asp49, uma
vez que estes inibidores não foram capazes de interferir com este fenômeno. Nossos
dados diferem de outros trabalhos realizados pelo nosso grupo que demonstram a
participação do NO no fenômeno de alodinia induzido pelas FLA2s injetadas ao redor do
nervo ciático (Chacur et al., 2004). Mais uma vez, a diferença no local de contato destas
toxinas com os tecidos ou nervos pode estar ocasionando a diferença na mediação
observada. Ainda, trabalhos realizados por Holguin e colaboradores (2002) demonstraram
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que a injeção i.t. de inibidor da NOS abole a alodinia induzida por gp-120, uma
glicoproteína do virus HIV-1.
É importante lembrar que o aumento dos níveis de cálcio intracelular acarreta
também a ativação de fosfolipases A2 citosólicas, com conseqüente liberação de ácido
araquidônico e formação de eicosanóides (Bazan et al., 1995). A enzima ciclooxigenase
(COX) catalisa a síntese de prostanóides a partir do ácido araquidônico gerado pela ação
da FLA2. Existem várias isoformas de COX, dentre elas, a COX-1, contitutiva e a COX-2,
induzida, as quais estão envolvidas na geração de prostanóides. Na medula espinhal, a
COX-2 é constitutiva, estando presente em regiões associadas ao processamento do
estímulo nociceptivo, como nas lâminas I e II (Beiche et al., 1996; Willingale et al.,
1997). Presentemente, avaliamos a participação central dos prostanóides no efeito
nociceptivo das fosfolipases através da utilização de celecoxib, um inibidor seletivo da
COX-2, administrado por via intratecal. Os resultados obtidos indicam o envolvimento de
prostanóides, na medula espinhal, para o efeito hipernociceptivo induzido por ambas as
FLA2s e na alodinia induzida pela FLA2 variante Asp49.
A importância da atividade da COX-2 em processos hipernociceptivos tem sido
determinada. Inibidores de COX-2, mas não de COX-1, bloqueiam a hiperalgesia induzida
pela administração periférica de carragenina (Svensson & Yaksh, 2002), ou pela injeção
I.T. de NMDA, AMPA (Yamamoto & Sakashita, 1998), SP ou glutamato (Malmberg &
Yaksh, 1992). Além disso, estudos têm evidenciado aumento na expressão de RNA
mensageiro para COX-2 após inflamação periférica (Beiche et al., 1996; Hay & De
Belleroche, 1997).
Dando continuidade a estes estudos, investigamos a participação de citocinas,
liberadas centralmente, no efeito hipernociceptivo de ambas toxinas. Vários estudos têm
mostrado que, na medula espinhal, várias citocinas estão envolvidas na dor induzida por
inflamação periférica, na dor neuropática ou processos imunes espinhais (Arruda et al.,
2000; Milligan et al., 2001). Presentemente, a contribuição das citocinas hiperalgésicas
para a indução da hiperalgesia acarretada pelas fosfolipases A2 variante Asp49 foi
evidenciada pelos resultados mostrando que os anticorpos anti-TNFα ou anti-IL1 inibem o
efeito acarretado pela FLA2-Asp49. Por outro lado, somente a IL-1 está envolvida com a
hipernocicepção induzida pela FLA2-Lys49. Cabe ressaltar que o envolvimento da IL-1 foi
detectado somente na primeira hora após a injeção das toxinas, sugerindo que estes
mediadores são importantes para a fase inicial do processo. Com relação à resposta
alodínica, somente o anticorpo anti-TNFα foi capaz de interferir com este fenômeno. Estes
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dados diferem daqueles observados quando ambas toxinas são injetadas ao redor do
nervo ciático. Neste caso, o anticorpo anti-IL-1 foi capaz de interferir com a alodinia
induzida por ambas toxinas. Mais uma vez, o padrão de instalação deste fenômeno está
relacionado com o local de injeção das toxinas.
Vários dados da literatura têm mostrado que a interleucina 1β e o TNFα estimulam a
expressão da COX-2, com aumento na produção de PGE2 em células neuronais (Serou et
al., 1999; Samad et al., 2001). Apesar dos resultados presentemente obtidos indicarem a
participação de prostanóides, geradas pela ação de COX-2 na hiperalgesia acarretada
pelas fosfolipases A2, não temos ainda dados para sugerir que a síntese destes
mediadores seja consequência apenas da ação das citocinas.
Presentemente, foi também avaliada a possível participação da adenosina, na medula
espinhal, para a gênese dos fenomenos hipernociceptivos acarretados pelas toxinas. A
adenosina é uma purina capaz de causar tanto dor quanto analgesia, dependendo do local
de ação e do subtipo de receptor ativado. Esta purina atua em receptores purinérgicos P1,
que são receptores ligados à proteína G, os quais foram subdivididos nos subtipos A1, A2A,
A2B e A3 (Aird, 2002). O efeito hipernociceptivo da adenosina é mediado por receptores A2
e A3 que ativam células inflamatórias localizada na periferia e/ou nas células da glia do
SNC (Taiwo & Levine, 1990; Aird, 2002; Sawynok & Liu, 2003). Nossos resultados
sugerem que centralmente, a adenosina, via ativação de receptores A2, participa, pelo
menos parcialmente, da resposta hipernociceptiva induzida pelas FLA2s, uma vez que o
antagonista deste receptor reduziu este efeito.
Dados recentes têm evidenciado que as células da glia (astrócitos e microglia),
além da participação em processos inflamatórios, têm papel relevante para a manutenção
de processos algogênicos (Watkins & Maier, 2003, para revisão). A microglia e os
astrócitos respondem e liberam quantidades elevadas de vários mediadores envolvidos na
transmissão da informação nociceptiva, incluindo, citocinas pró-inflamatórias, óxido
nítrico, aminoácido excitatório e quimiocinas (Hartung et al., 1988; Marriott et al., 1991).
Baseados nestes dados, investigamos se a glia da medula espinhal participaria do efeito
algogênico das FLA2-Lys49 e FLA2-Asp49. Para tanto, foi utilizado o fluorocitrato, uma
droga capaz de bloquear a função da glia, por inibir o ciclo de Krebs. A especificidade do
fluorocitrato pelas células da glia decorre de sua ação sobre a aconitase, uma enzima
usada para produção de energia pelas células da glia, mas não por neurônios (Hassel et
al., 1992). A dose presentemente empregada para o fluorocitrato está baseada em dados
de literatura mostrando a sua seletividade pelas células da glia (Hassel et al., 1992; Berg-
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Johnsen et al., 1993; Milligan et al., 2000). Os dados ora obtidos sugerem que as células
da glia da medula espinhal têm papel relevante para o efeito algogênico acarretado por
ambas as fosfolipases A2, uma vez que o fluorocitrato foi capaz de inibir a hiperalgesia e
alodinia causadas pelas mesmas.
Uma vez detectada a participação das células da glia, foi investigado qual o tipo de
célula é ativado por estas toxinas, utilizando marcadores celulares específicos para cada
tipo de célula (GFAP para astrócitos e OX-42 para microglia). Estes ensaios foram
realizados, em parte, no Laboratório de Neurociências da Universidade do Colorado em
Boulder, EUA, sob a supervisão da Dra. Linda R. Watkins e em parte no Departamento de
Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédica-ICB, da Universidade de São
Paulo, USP, sob a supervisão do Prof. Dr. Luiz R.G. Britto. Os resultados obtidos indicam
que ambas as células da glia (astrócitos e microglia) são ativadas pelas toxinas, uma vez
que a marcação destas células está aumentada após a administração intraplantar das
FLA2s. Foi observada diferença na cinética da ativação destas células, para as duas FLA2s,
uma vez que a FLA2-Asp49 foi capaz de ativar marcadores para astrócitos e microglia, 1
hora após a sua injeção, enquanto que a FLA2 variante Lys49 somente induziu alterações
significativas 8 horas após sua injeção. A rápida ativação das células da glia pela FLA2Asp49 está de acordo com os dados obtidos por Sweitzer et al., (1999), que demonstrou
que a administração de zimosam ou formalina, por via i.pl., é capaz de induzir ativação
de astrócitos e microglia, 1 hora após a indução do processo inflamatório.
Cabe mencionar que foi detectado maior intensidade de marcação para astrócitos,
após a injeção intraplantar da FLA2-Asp49, quando comparado aos animais tratados com
a FLA2-Lys49. Não existem até o momento dados na literatura mostrando a importância
dos astrócitos especificamente para a gênese do fenômeno de alodinia. Contudo, uma vez
que a glia tem papel preponderante para a liberação de mediadores envolvidos em
fenômenos de sensibilização, é possível sugerir que a ativação de astrócitos acarretada
pela FLA2-Asp49 possa estar contribuindo para a indução do fenômeno de alodinia apenas
para esta FLA2.
Os resultados ora obtidos corroboram com dados recentes demonstrando que
ambas as fosfolipases, quando injetadas ao redor do nervo ciático, são capazes de ativar
células da glia. Esta ativação parece ser reultado da liberação de citocinas próinflamatórias na medula espinhal (Chacur et al., 2004).
Foi presentemente investigado também se as FLA2-Lys49 e FLA2-Asp49 são
capazes de induzir alterações histopatológicas da fibra nervosa, as quais pudessem
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acarretar efeitos nociceptivos. Cabe ressaltar que Mukherjee e colaboradores (1994, para
revisão) observaram que fosfolipases A2 induzem dor como consequência à injúria neural.
Essa injúria envolve modificações na bainha de mielina, degeneração vacuolar,
redistribuição dos canais de sódio e hipersensibilidade neuronal (Mukherjee et al., 1994;
Chen et al., 1997). Nossos resultados indicam que as alterações comportamentais
induzidas por ambas toxinas não parece ser devido à lesão nervosa, uma vez que
análises histológicas, utilizando coloração específica para bainha de mielina, não mostram
qualquer ativação morfológica dos nervos das patas.
Vários estudos têm evidênciado que fosfolipases A2 humanas, particularmente as
pancreáticas (FLA2-IB) e sinoviais (FLA2-IIA), possuem papel importante na gênese e
desenvolvimento de diversos processos inflamatórios (Nevalainen et al., 2000, para
revisão). Além disso, as FLA2s e a enzima ciclooxigenase-2 são expressas na medula
espinhal e podem estar envolvidas na facilitação da dor induzida por injúria periférica ou
inflamação, em estados de hipernocicepção observados em determinadas patologias,
como hérnia de disco ou na dor gerada pela ativação de receptores para glutamato e SP
(Saal et al., 1990; Franson et al., 1992; Gronblad et al., 1996; Chen et al., 1997; Piperno
et al., 1997; Ozaktay et al., 1998). Baseados nos dados sobre os mecanismos envolvidos
na atividade nociceptiva das FLA2 miotóxicas (grupo IIA) isoladas do veneno de Bothrops
e uma vez que as FLA2s de venenos da família Viperidae e aquelas isoladas do fluido
sinovial humano estão intimamente relacionadas, apresentando sequência homóloga e
mecanismos comuns quanto a atividade enzimática (Six & Dennis, 2000, para revisão),
podemos segerir que as FLA2 miotóxicas são ferramentas importantes para estudos da
fisiopatologia da dor, bem como para o desenvolvimento de novas drogas com atividade
analgésica.

*
*

*

Os dados apresentados até o momento indicam que as fosfolipases A2 (variantes
Lys49 e Asp49) isoladas do veneno de serpentes Bothrops asper (miotoxinas II e III,
respectivamente), independente da presença da atividade enzimática, acarretam efeito
hipernociceptivo.
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Os mecanismos estruturais responsáveis por este efeito envolvem, para a FLA2Asp49, a presença da atividade catalítica, enquanto que para a FLA2-Lys49, os resíduos
catiônicos e hidrofóbicos presentes na posição 115-129 da porção C-terminal da molécula
têm papel fundamental para a gênese da nocicepção. A presença da atividade enzimática
parece ser importante para a determinação da intensidade do fenômeno nociceptivo
elicitado.
A determinação dos mecanismos moleculares indicam que os canais de cálcio têm
papel relevante para a ação hipernociceptiva de ambas as fosfolipases, contudo, a
presença da atividade catalítica parece contribuir para o tipo de canal de cálcio envolvido,
uma vez que foi detectada a participação de canais de cálcio tipo L, N e P/Q no efeito da
FLA2-Lys49, mas apenas do tipo N e P/Q para a FLA2-Asp49. Além dos canais de cálcio, os
canais de sódio resistente a TTX também contribuem para a hipernocicepção induzida
pelas fosfolipases A2.
A determinação dos mediadores liberados na medula espinhal em resposta a
administração periférica das FLA2s indicam que para a FLA2-Lys49, receptores NK1,
receptores para CGRP, receptores ionotrópicos para glutamato, o óxido nítrico, a IL-1,
prostanóides e a adenosina participam da hiperalgesia acarretada por esta toxina. O
efeito hiperalgésico acarretado pela FLA2-Asp49 envolve a ativação de receptores NK1,
receptores para CGRP, receptores ionotrópicos e metabotrópicos, óxido nítrico, citocinas
pró-inflamatórias (IL-1 e TNFα), prostanóides e adenosina. Em relação a alodinia induzida
pela FLA2-Asp49, receptores NK1 e NK2, o CGRP, receptores ionotrópicos e metabotrópicos
para glutamato, TNFα e prostanóides participam deste fenômeno. Além disso, as células
da glia, via ativação de astrócitos e microglia, têm papel relevante para as ações das
toxinas.

Baseado nos nossos resultados e nos dados de literatura, podemos sugerir que os
fenômenos nociceptivos acarretados pelas fosfolipaes A2 miotóxicas são decorrentes, na
medula espinhal, da liberação de vários mediadores químicos por neurônios e células da
glia ativada, que atuariam conjuntamente para a indução destes fenômenos. Assim, a
injeção intraplantar das toxinas acarretaria a liberação, neste sítio medular, de
neurocininas e glutamato. As alterações intracelulares promovidas pela liberação destes
mediadores acarretariam a remoção do íon magnésio dos receptores NMDA para
glutamato, levando à sua ativação. Simultaneamente, a ativação dos receptores AMPA
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induziria aumento do influxo de íons Na+, K+ e Ca++ para o interior do neurônio,
despolarizando a membrana celular. O influxo de cálcio intracelular, gerado pela ativação
dos receptores NMDA, levaria à ativação da NOS neuronal (nNOS) e geração do óxido
nítrico. Além disso, a liberação dos íons cálcio pelos receptores metabotrópicos para
glutamato, acarretaria também a estimulação da nNOS. Adicionalmente, o aumento dos
níveis de cálcio intracelular favoreceria a ativação da FLA2 citosólica, com conseqüente
liberação de prostanóides, como a PGE2. A PGE2 aumentaria o limiar de disparo das fibras
nociceptivas aferentes, induzindo a liberação de neurotransmissores, como aminoácidos
excitatório, SP e CGRP. Ainda, alguns dos neurotransmissores liberados por neurônios,
induziriam a ativação das células da glia, (astrócitos e microglia), neste sítio medular, as
quais liberariam glutamato, citocinas pró-inflamatórias, óxido nítrico e quimiocinas. Estas
substâncias, uma vez liberadas, modulariam a excitabilidade neuronal dos neurônios pré
e pós- sinápticos, aumentando a transmissão sináptica. Nossos resultados indicam ainda,
que a presença da atividade catalítica na molécula da fosfolipase A2 é importante para
determinar o tipo de mediador envolvido no efeito nociceptivo destas fosfolipases (Figura
47).
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Figura 47: Mecanismos medulares envolvidos no efeito nociceptivo
induzido por fosfolipases A2 isoladas do veneno de Bothrops asper. CRGPpeptídeo relacionado ao gene da calcitonina; NK- neurocinina; NMDA- N-metil-Daspartato; NO- óxido nítrico; AA- ácido araquidônico; PG- prostaglandina; FLA2cfosfolipase A2 citosólica; Ca- íons cálcio; NA- íons sódio; Mg- íons magnésio; mGlureceptor metabotrópico para glutamato.
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6-CONCLUSÃO
Os dados obtidos indicam que:

- Fosfolipases A2 variantes Lys49 e Asp49, isoladas do veneno de Bothrops asper, quando
injetadas por via i.pl., são capazes de induzir hiperalgesia, mas somente a FLA2 variante
Asp49, induz alodinia.
- A atividade catalítica parece ser essencial para o desenvolvimento da hipernocicepção
induzida pela FLA2-Asp49, enquanto que resíduos catiônicos e hidrofóbicos presentes na
porção C-terminal da molécula da FLA2-Lys49 participam da hiperalgesia acarretada por
esta toxina.
- Canais de cálcio do tipo L, N e P/Q participam da hiperalgesia induzida pela FLA2-Lys49,
enquanto que canais de cálcio do tipo N e P/Q contribuem para a hiperalgesia causada
pela variante Asp49. Além dos canais de cálcio, os canais de sódio resistentes à
tetrodotoxina participam da hiperalgesia induzida por ambas as fosfolipases A2.
- Na medula espinhal,
•

taquicininas,

via

receptores

NK1,

os

receptores

para

CGRP,

receptores

ionotrópicos para glutamato, óxido nítrico neuronal, IL-1, prostanóides e adenosina estão
envolvidos na hiperalgesia induzida pela injeção da FLA2-Lys49. Para a FLA2-Asp49,
receptores NK1, receptores para CGRP, receptores ionotrópicos e metabotrópicos para
glutamato, óxido nítrico, citocinas pró-inflamatórias (IL-1 e TNFα), prostanóides e
adenosina participam da resposta hiperalgesia.
• com relação à alodinia induzida pela FLA2-Asp49, receptores NK1 e NK2,
receptores para CGRP, receptores ionotrópico e metabotrópico (mGlu1 e mGlu5) para
glutamato, TNFα, além de prostanóides, medeiam este fenômeno.
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• a ativação de astrócitos e microglia contribui significativamente para a gênese da
hiperalgesia e alodinia induzidas pelas toxinas. A presença da atividade enzimática parece
ser importante para determinar a intensidade e o período de ativação destas células.

- as alterações da sensibilidade dolorosa causadas pelas fosfolipases A2 não são
decorrentes de alterações histopatológicas dos nervos da pata dos animais.
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