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Resumo 



RESUMO 

 

 

POLONI, R. Papel do fator de transcrição AP-1 na hipernocicepção neuropática 

em camundongos. Tese de Doutorado – Departamento de Farmacologia da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, SP. 

 

 

A dor neuropática pode ser causada por lesões e/ou disfunções no sistema 

somatossensorial. Nestes tipos de dores, alterações plásticas ao longo de todo o 

sistema sensorial nociceptivo estão associadas à cronificação do processo doloroso. 

A plasticidade observada pode ser resultante da indução e/ou repressão de genes, 

os quais geralmente são modulados por fatores de transcrição. Um dos principais 

fatores de transcrição até então conhecido é a proteína ativadora-1 (AP-1), que pode 

ser estruturalmente formado principalmente por proteínas das famílias Jun e Fos. 

Entretanto, na dor neuropática, a participação e o papel do AP-1 não estão bem 

elucidados. Dessa forma, a hipótese deste trabalho é que a ativação do AP-1 

contribua para a indução e/ou manutenção da dor neuropática, através da ativação 

de células gliais e de proteinocinases ativadas por mitógenos (MAPK) e por indução 

da produção e liberação de mediadores pró-inflamatórios, bem como de 

metaloproteinases da matriz extracelular (MMP) na medula espinal. Esses fatores 

contribuem para sensibilização central causada pela SNI, facilitando a transmissão 

dolorosa. Assim, a inibição do AP-1 seria uma potencial estratégia terapêutica no 

tratamento da dor neuropática. Foi utilizado o modelo experimental de dor 

neuropática de lesão parcial do nervo ciático (SNI, Spinal Nerve Injury) em 

camundongos, os quais receberam injeção intratecal (i.t.) do inibidor de AP-1, 

SR11302, ou seu veículo (DMSO, tween® 20 e salina). O tratamento com o inibidor 

de AP-1 reduziu a hipernocicepção mecânica causada pela SNI, e o perfil de 

redução sugeriu que esse fator de transcrição esteja relacionado com a manutenção 

da dor neuropática. No sétimo dia após a SNI, observou-se na medula espinal dos 

camundongos, ativação da microglia, dos astrócitos e das MAPK, além de aumento 

na expressão de TNF-α, interleucina (IL)-6, IL-1β, IL-17A, quimiocina derivada de 

queratinócito (KC), proteína quimiotáxica de monócitos (MCP-1), óxido nítrico (NO), 



NO sintase induzível e das metaloproteinases da matriz extracelular (MMP)-2 e -9. 

Todos esses eventos estão associados à sensibilização central, portanto, 

contribuem para a facilitação da transmissão nociceptiva. O tratamento com o 

inibidor de AP-1 SR11302 impediu, pelo menos parcialmente, a ativação das células 

gliais e das MAPK e bloqueou o aumento na expressão de todos esses mediadores 

pró-inflamatórios e das MMPs na medula espinal. Assim, o fator de transcrição AP-1 

e, consequentemente, suas vias a jusante (downstream) são potenciais alvos 

farmacológicos no tratamento da dor neuropática. 

 

Palavras-chave: AP-1, Hipernocicepção neuropática, células gliais, MAPK, 

Mediadores pró-inflamatórios, MMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 



ABSTRACT 

 

 

POLONI, R. Role of the AP-1 transcription factor in neuropathic 

hypernociception in mice. Thesis (PhD) – Department of Pharmacology of the 

Ribeirão Preto Medical School – University of São Paulo, Ribeirão Preto, SP. 

 

 

Neuropathic pain results from nerve damage or dysfunction, which is associated to 

the painful process’ chronification. This process may include participation of the 

inducible genes, which may be modulated by transcription factors, including the 

activator protein-1 (AP-1), which can structurally be formed by proteins from Jun and 

Fos families. However, the participation and the role of AP-1 neuropathic pain remain 

unclear. Our hypothesis is that activation of AP-1 would contribute for the induction 

and/or maintenance of neuropathic pain, by inducing the glial cells activation and 

mitogen-activated protein kinases, and by inducing the production/release of pro-

inflammatory mediators and extracellular matrix metalloproteinase (MMP) in mice 

spinal cord. All these factors are contributing to SNI-evoked central sensitization, 

facilitating pain transmission. Thus, inhibition of AP-1 would be a potential drug target 

in the treatment of neuropathic pain. The animals received inhalatory anesthesia (2% 

isoflurane) and were submitted to an experimental model of neuropathic pain Spared 

Nerve Injury (SNI). The animals were treated intrathecally (i.t.) with AP-1 inhibitor 

SR11302 or vehicle (DMSO, tween®20 and saline). Treatment with AP-1 inhibitor 

reduced the SNI-induced mechanical hypernociception, suggesting that this 

transcription factor is related to the maintenance of neuropathic pain. On the seventh 

day after SNI, there was in the spinal cord of mice the microglia, astrocytes and 

MAPK activation, increased of expression of TNF-α, interleukin (IL)-6, IL-1β, IL-17A, 

keratinocyte-derived chemokine (KC), monocyte chemoattractantprotein-1 (MCP-1), 

nitric oxide (NO) and inducible NO synthase, and increased the expression of 

extracellular matrix metalloproteinase (MMP)-2 and -9, all of these are related with 

central sensitization, thus facilitating nociceptive transmission. However, treatment 

with the SR11302 AP-1 inhibitor prevented, at least partially, activation of MAPK and 

glial cells, as well as prevent the increase in expression of all these pro-inflammatory 



mediators and MMPs in the spinal cord. Thus, inhibition of AP-1 and hence its way 

downstream is a potential pharmacological target in the treatment of neuropathic 

pain. 

 

Keywords: AP-1, Neuropathic hypernociception, glial cells, MAPK, Pro-inflammatory 

mediators, MMP. 
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TNF-α  Tumor de necrose tumoral α 

TPA  Acetato de tetradecanoilforbol 

TRE  Elemento responsivo ao TPA 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Dor 

 

 

O primeiro relato sobre dor que se conhece foi feito por Cornelius Celsius (30 

a.C.-38 d.C.), que se referia à dor como um dos sinais cardinais clássicos da 

inflamação aguda (Wall PD & Melzack R, 1999). Fisiologicamente, a dor integra o 

controle homeostático, alertando o corpo de perigo iminente ao organismo, o que a 

torna um sinal clínico importante para detecção e avaliação de diversas patologias, 

além de ser uma característica evolutiva essencial à vida (Basbaum et al., 2009). 

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) atribui à dor uma 

experiência emocional e sensorial desagradável associada a uma lesão tecidual real 

ou potencial. A dor pode ser caracterizada clinicamente em quatro categorias 

relacionadas a substratos anatômicos, fisiológicos e psicológicos: nocicepção, 

percepção da dor, sofrimento e comportamento da dor (Loeser, 1980).  

A nocicepção (do latim nocere, “ferir”), ou sensação nociceptiva, resulta da 

detecção, através de nociceptores, normalmente seletiva de estímulos que podem 

comprometer a integridade física do organismo; já a percepção da dor depende de 

experiências emocionais, motivacionais e psicológicas. Portanto, o termo dor é mais 

apropriado para experiências humanas. Em animais, a dor é avaliada indiretamente 

pela observação comportamental evidenciada. Em função disso, a diminuição do 

limiar nociceptivo será referida neste trabalho como hipernocicepção, quando estiver 

relacionada a animais de experimentação e como hiperalgesia, quando em humanos 

(Ferreira et al., 2009).  

Os nociceptores são terminações nervosas livres, ramificadas e não-

mielinizadas. Entretanto, o termo nociceptor é geralmente utilizado, inclusive neste 

trabalho, para caracterizar o neurônio nociceptivo primário inteiro. Os nociceptores 

são considerados neurônios pseudounipolares, haja vista que seu ramo axonal distal 

se dirige à periferia e o ramo axonal proximal ao corno dorsal da medula espinal ou 

ao tronco cerebral (Loeser & Melzack, 1999). Em condições fisiológicas, os 

nociceptores possuem alto limiar de ativação, ou seja, estímulos de baixa 
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intensidade, por exemplo, toques leves com as mãos, não desencadeiam ativação 

dessas fibras. Os estímulos nociceptivos, sejam eles físicos (mecânicos ou térmicos) 

ou químicos (prostaglandina, serotonina, bradicinina, capsaicina e/ou prótons, por 

exemplo), são detectados pelos nociceptores localizados nos diferentes tecidos, 

principalmente na pele, mucosas, músculos, articulações e vísceras. Os 

nociceptores que inervam a cabeça e o pescoço compõem os nervos cranianos e 

possuem seus corpos celulares, principalmente, no gânglio trigeminal. Já os corpos 

celulares de fibras que inervam o tronco e membros se encontram nos gânglios da 

raiz dorsal da medula espinal (GRD) (Julius & Basbaum, 2001;Kandel ER et al., 

2000;Millan, 1999).  

A transmissão da informação nociceptiva ocorre através das fibras aferentes 

primárias, classificadas de acordo com seu diâmetro, estrutura, velocidade de 

condução e pela intensidade e qualidade da dor. As fibras C, de espessura fina (0,4 

a 1,2 milímetros de diâmetro), não mielinizadas, de condução lenta (0,5 a 2 m.s-1), 

são, provavelmente, responsáveis pela dor de longa duração e difusa. As fibras A 

delta (Aδ), de espessura média (2 a 6 mm de diâmetro), pouco mielinizadas, de 

condução intermediária (5 a 30 m.s-1), são, provavelmente responsáveis pela dor de 

curta duração, aguda e lancinante. As fibras Aδ respondem, de modo geral, a 

estímulos nocivos mecânicos e térmicos; as fibras C a estímulos mecânicos, 

térmicos e químicos, por isso, chamadas de polimodais (Loeser & Melzack, 1999). 

Além dessas, as fibras A beta (Aβ), de maior diâmetro, ricas em mielina, 

detectam principalmente estímulos inócuos, no entanto, durante certos processos 

patológicos, podem transmitir informações inócuas como se fossem nociceptivas, e 

isso parece ocorrer em síndromes neuropáticas (Basbaum et al., 2009). Há, ainda, 

uma subpopulação de fibras C com alto limiar de ativação, chamadas de 

nociceptores silenciosos, os quais não são responsivos a estímulos térmicos ou 

mecânicos em condições normais. Todavia, durante um processo patológico, por 

exemplo, em lesões nervosas, essas fibras podem ficar mais suscetíveis à ativação, 

tornando-se responsivas a estímulos normalmente inócuos (Schaible & Schmidt, 

1988).  

A informação nociceptiva transcorre pelos nociceptores dos membros e tronco 

até o sistema nervoso central, no qual adentra pelo corno dorsal da medula espinal, 

onde há sinapses com neurônios de segunda ordem. A comunicação entre esses 

neurônios nociceptivos depende da liberação de diversos neurotransmissores, por 



36 

 

exemplo, o glutamato, a substância P e o peptídeo relacionado ao gene da 

calcitonina (CGRP) (Liu et al., 1997;Schneider & Perl, 1994). O corno dorsal da 

medula espinal é didaticamente dividido em 10 lâminas (I-X), sendo a lamina I a 

mais superficial a partir da região dorsal (REXED, 1954). As lâminas mais 

superficiais são notoriamente nociceptivas, ao passo que as mais profundas 

respondem a uma grande variedade de estímulos, de diversas intensidades e 

naturezas (Ferreira et al., 2009). 

A propagação da informação nociceptiva dos neurônios de primeira para os 

de segunda ordem sofre modulações estimulatórias e/ou inibitórias.  Após essas 

modulações, a informação nociceptiva ascende pelos tratos nervosos 

espinotalâmico ou espinoreticulotalâmico em direção ao tálamo, tronco cerebral 

(núcleo parabraquial) e amígdala. No tálamo, essa informação é redirecionada para 

o córtex somatossensorial, o qual fornece informações sobre a localização e a 

intensidade do estímulo doloroso. As projeções do núcleo parabraquial e amígdala 

convergem para o córtex insular e cingular, atribuindo o componente afetivo-

emocional à experiência dolorosa (Basbaum et al., 2009;Noback CR et al., 1996).  

Muitas vezes, a dor é decorrente de um quadro inflamatório e este é 

caracterizado pela presença de diversos sinais, além da dor, o edema e a migração 

de leucócitos para o local da lesão. A partir da década de 80, estudos demonstraram 

uma correlação positiva entre recrutamento de leucócitos e hipernocicepção (Jones 

et al., 1991). A importância dos neutrófilos na hipernocicepção mecânica 

desencadeada por agentes inflamatórios, tais como carragenina, fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α), interleucina (IL)-1β e quimiocina derivada de queratinócito (KC) 

ficou claramente demonstrada pelo bloqueio da hipernocicepção pelo tratamento 

prévio com fucoidina, droga inibidora da adesão leucocitária (Cunha et al., 2008). 

Porém, na hipernocicepção mecânica provocada pela prostaglandina (PG) E2 e 

dopamina, a migração de neutrófilos parece não influenciar (Cunha et al., 

1992;Ferreira et al., 1993). 

Em muitos casos, a dor inflamatória não é resolvida pelo próprio organismo, 

nem mesmo com terapias medicamentosas, podendo se tornar um quadro crônico. 

A dor crônica, não apenas de origem inflamatória, tem sido um dos maiores desafios 

na terapêutica analgésica.  
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1.2 Dor crônica 

 

 

A dor crônica, atualmente, é um dos principais vilões econômicos na saúde 

pública, já que acomete quase um terço da população mundial. A dor crônica é 

assim denominada quando extrapola a função de reflexo e/ou defesa do organismo 

(condições fisiológicas), tornando uma doença per se, associada à redução da 

qualidade de vida e pode ser acompanhada de ansiedade, depressão ou insônia 

(Dworkin et al., 2010;Kalso et al., 2004). 

De acordo com a IASP, a dor crônica é aquela que persiste além do tempo 

normal de cicatrização, o que pode acontecer em um tempo inferior a um mês, mas 

também pode superar seis meses (International Association for the Study of Pain, 

2013). As síndromes dolorosas crônicas resultantes de lesões primárias ou 

disfunções de estruturas do sistema nervoso periférico ou central, as quais podem 

acometer raízes e nervos periféricos, nervos cranianos, medula espinal ou cérebro, 

são classificadas como dor neuropática (Merskey, 1994). 

 

 

1.2.1 Dor neuropática 

 

 

A dor neuropática pode surgir sem causa aparente, entretanto, pode ser uma 

patologia secundária a alguma outra, por exemplo, câncer, diarreia, herpes zoster, 

esclerose múltipla, hipóxia, infarto, síndrome da imunodeficiência humana (Mika et 

al., 2013).  

A caracterização da dor neuropática é complexa e heterogênea, pois os 

sintomas podem oscilar no tipo, na intensidade, no tempo etc. Mas, as principais 

características da dor neuropática são hiperalgesia (sensação dolorosa aumentada a 

estímulo doloroso), dor espontânea e alodinia (dor provocada por estímulos não 

nocivos). Outros sintomas também podem ocorrer, como hipersensitividade, 

inflamação neurogênica, extraterritorialidade (dor em locais até então não afetados), 

entre outros (Wall & Gutnick, 1974a). Essas manifestações estão associadas a 

alterações no sistema somatossensorial, com provável sensibilização dos neurônios 
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aferentes primários periféricos e neurônios centrais (Baron & Binder, 2004), 

fenômenos denominados sensibilização periférica e central, respectivamente. 

A sensibilização central e periférica pode ser identificada especialmente pela 

redução do limiar nociceptivo, ou seja, aumento na responsividade dos neurônios do 

corno dorsal da medula espinal a estímulos diversos. Isso porquê ocorrem 

alterações plásticas nos neurônios e células envolvidas na transmissão nervosa e 

manutenção dos neurônios, como células da glia (Woolf, 2011). As alterações 

plásticas na dor neuropática costumam ocorrer em nível do corno dorsal da medula 

espinal, neurônios de projeção nas lâminas I e V e neurônios das vias descendentes 

de controle da dor (White et al., 2009). O aumento na síntese e liberação de 

aminoácidos excitatórios e redução na de aminoácidos inibitórios, aumento na 

expressão de canais de sódio tetrodoxina-resistentes, fechamento de canais de 

potássio dependentes de trifosfato de adenosina (ATP), ativação de células gliais, 

são alguns exemplos dessas alterações plásticas que ocorrem na dor neuropática, 

contribuindo para a facilitação do estímulo doloroso (Sotgiu & Biella, 2000;Casals-

Diaz et al., 2009). Com isso, os neurônios sensibilizados permitem que impulsos 

nervosos normalmente não nocivos provoquem dor (alodinia) e a resposta a 

estímulos que já provocavam dor é intensificada (hiperalgesia) (Ji et al., 2003). 

Apesar de haver muitos grupos de pesquisa que tentam compreender melhor 

a fisiopatologia da dor neuropática, esse mal ainda é pouco esclarecido. Em reflexo 

disso, o tratamento farmacológico para essa patologia é bem limitado, afinal, 

atualmente, as opções mais eficazes são as mesmas que anos atrás: analgésicos 

opioides, anticonvulsivantes, antidepressivos, antagonistas dos receptores N-metil-

D-aspartato (NMDA), corticoides e imunomoduladores (Mika et al., 2013). Entretanto, 

essas opções terapêuticas não são eficazes para a maioria dos usuários e, nos que 

são responsivos a alguma dessas opções, em algum momento, geralmente, a 

terapia medicamentosa se torna falha ou perde sua eficácia. Por isso, são 

necessários estudos rebuscados acerca do entendimento da dor neuropática para 

que novos fármacos sejam produzidos.  

Apesar de o entendimento da fisiopatologia da dor neuropática ser pequeno, 

nas duas últimas décadas, a ativação de células não neuronais, como as células da 

glia, começou a ser correferida com a sensibilização central e com a fisiopatologia 

da dor neuropática (Stuesse et al., 2001;Hald et al., 2009;Austin & Moalem-Taylor, 

2010).  



39 

 

1.2.1.1 Papel das células gliais na dor neuropática 

 

 

No sistema nervoso central, as células gliais são as mais abundantes, muito 

mais que os neurônios, inclusive. Elas são divididas em macroglia (astrócitos, 

oligodendrócitos e células radiais – células de Bergmann e células de Müller) e 

microglia, com características específicas. Essas células contribuem para a 

homeostase do sistema nervoso central, porque apesar de não serem células 

transmissoras de impulsos nervosos, participam na síntese, liberação e recaptação 

de diferentes neurotransmissores (Mika et al., 2013;Gosselin et al., 2010). Elas 

também preservam a integridade da barreira hematoencefálica e da bainha de 

mielina, nutrem os neurônios e participam de mecanismos de defesa (Watkins et al., 

2005;Watkins et al., 2007). 

A microglia é caracterizada por células relacionadas aos macrófagos 

residentes no sistema nervoso central, que desencadeiam respostas imunes inatas. 

A microglia é identificada nos estados de repouso e ativação. No seu estado ativado, 

a microglia libera fatores pró-inflamatórios e aumenta a expressão de marcadores 

específicos, como a molécula adaptadora ligante de cálcio ionizado-1 (Iba1), o 

antígeno de diferenciação (CD11b), entre outros (Gosselin et al., 2010;Mika et al., 

2013). A microglia se encontra intensamente ativada em condições 

hipernociceptivas crônicas experimentais (Beggs & Salter, 2007;Chang et al., 2010;Ji 

& Suter, 2007;Tsuda et al., 2005). A ativação da microglia é, geralmente, seguida 

por migração de células para o local da lesão, fagocitose e produção e liberação de 

inúmeras substâncias pró-inflamatórias. A microglia é a principal fonte de 

mediadores inflamatórios no sistema nervoso central (Ji & Suter, 2007), entre eles, 

citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-6, IL-1β), quimiocinas (fractalquina, proteína 

inflamatória derivada de macrófago (MIP) 1α e 1β), compostos citotóxicos (óxido 

nítrico sintase induzível (NOSi), radicais livres de oxigênio e nitrogênio) e ativação 

dos astrócitos, mediadores que colaboram para a ocorrência da sensibilização 

central (Tsuda et al., 2005;Gao, 2010;DeLeo & Yezierski, 2001;Hathway et al., 

2009;Ji & Suter, 2007;Milligan & Watkins, 2009). Assim, a microglia, bem como seus 

ativadores e as vias ativadas por ela constituem um importante alvo farmacológico 

na terapia medicamentosa para o tratamento da dor neuropática. 
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Os astrócitos são as células mais abundantes da macroglia e estão 

envolvidos no controle de uma série de eventos, por exemplo, da manutenção da 

homeostase iônica extracelular, da liberação e recaptação de neurotransmissores, 

da integridade da barreira hematoencefálica, do metabolismo, entre outros (Gosselin 

et al., 2010). Assim como a microglia, os astrócitos, fisiologicamente, encontram-se 

em estado de repouso, expressando níveis basais de seus marcadores, por 

exemplo, proteína glial fibrilar ácida (GFAP), vimentina e proteína S-100 (Kimelberg, 

2004). Após estimulação nociva, os astrócitos entram em estado de ativação, 

aumentando a expressão desses marcadores, além da redução na recaptação de 

glutamato. Ainda, há aumento na liberação de diversos neurotransmissores, como 

citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-6 e IL-1β), óxido nítrico (NO), quimiocinas (KC; 

proteína quimioatraente de monócitos-1, MCP-1), prostaglandinas, aminoácidos 

excitatórios, ATP, dentre outros (Gosselin et al., 2010;Mika et al., 2013). Todos 

esses mediadores provocam sensibilização central, facilitando a condução nervosa 

nociceptiva. Assim como a microglia, os astrócitos e suas vias ativadoras e ativadas 

são promissores alvos farmacológicos para o tratamento da dor neuropática (Gao & 

Ji, 2010b). Mas apenas a partir do início da década de 90 que a ativação astrocitária 

na medula espinal começou a ser associada à hipernocicepção neuropática 

(Stuesse et al., 2001;Coyle, 1998;Honore et al., 2000;Vega-Avelaira et al., 2007).  

Em modelos experimentais de dor neuropática, é evidente a participação de 

células gliais e consequente facilitação da condução nervosa da dor. Inclusive, há 

mudanças morfológicas profundas dessas células, além de proliferação celular, tanto 

da microglia quanto dos astrócitos após lesão nervosa (Ji & Suter, 2007). De fato, foi 

demonstrado que inibidores da ativação/atividade das células gliais, como 

flurocitrato, minociclina, alfa-aminoadipato e propentofilina atenuou os sinais da dor 

neuropática (Watkins et al., 2001;Raghavendra et al., 2003a).  

Além da síntese/liberação de citocinas pró-inflamatórias desencadeada pela 

ativação de células gliais em modelos experimentais de dor neuropática (Kawasaki 

et al., 2008a;Sweitzer et al., 2001;Milligan et al., 2003;Guo et al., 2007;Ji et al., 

2006;Tsuda et al., 2005), há também ativação de proteinocinases ativadas por 

mitógenos (MAPK) (Gao et al., 2009;Terayama et al., 2011). Além disso, as MAPKs 

são ativadas por diferentes mediadores inflamatórios (citocinas, quimiocinas etc.), 

assim como podem induzir a produção/liberação desses mediadores (Eferl & 
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Wagner, 2003). Por isso, as MAPKs são extremamente importantes na fisiopatologia 

da dor neuropática. 

 

 

1.2.1.2 Participação das proteinocinases ativadas por mitógenos na dor 

neuropática 

 

 

As MAPKs são consideradas mediadores intracelulares gliais e são 

classificadas em três principais famílias de cinases, com vias distintas: cinase N-

terminal c-Jun (JNK), cinases reguladas por sinais extracelulares (ERK) e p38. A 

participação de todas essas está atrelada a processos dolorosos experimentais, 

inclusive na indução e manutenção da dor neuropática (Zhuang et al., 2005;Zhuang 

et al., 2006;Jin et al., 2003), através de regulação transcricional e não transcricional 

(Ji & Suter, 2007). Posteriormente à indução de dor neuropática experimental, há 

aumento na ativação de ERK, JNK e p38 em diferentes populações de neurônios do 

gânglio da raiz dorsal da medula espinal e em células gliais (Obata et al., 2004).   

Entre as MAPKs conhecidas, a JNK é a menos estudada em relação a 

processos dolorosos, porém não menos importante. A JNK, também chamada de 

proteinocinase ativada pelo estresse (SAPK), possui três isoformas conhecidas: 

JNK1, JNK2 e JNK3 (Davis, 2000). Das três isoformas, a JNK1 e JNK2 são 

altamente expressas na medula espinal e são relacionadas com processos 

dolorosos. Na forma ativa (fosforilada), a predominância na medula espinal é da 

JNK1 (p46) (Ji et al., 2009). Apesar de ter sido demonstrado que a JNK1 e JNK2 têm 

participação distinta na dor neuropática (Manassero et al., 2012), a maioria dos 

estudos de processos dolorosos não distingue uma da outra (Lee et al., 2013). Nos 

astrócitos, a via da JNK pode ser ativada por diferentes estímulos, como TNF-α, IL-6 

e IL-1β, e, assim, leva a produção e liberação de IL-6, IL-1β, PGE2, NO e MCP-1 

(Hansen & Malcangio, 2013). 

A ativação de JNK astrocitária contribui para a hipersensibilização neuronal 

(sensibilização central) em diferentes tipos de lesão nervosa, via regulação 

transcricional do fator de transcrição c-Jun, principal componente do fator de 

transcrição proteína ativadora-1 (AP-1) e de MCP-1 (Ji et al., 2006). Em modelo 
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experimental de lesão do nervo ciático, a MCP-1 provoca sensibilização central 

rápida, dentro de minutos, após lesão, via ativação da ERK e aumento da 

transmissão sináptica excitatória nos neurônios do corno dorsal da medula espinal 

(Gao et al., 2009). 

A família das ERK está envolvida em muitos processos celulares e também 

em processos dolorosos, inclusive da dor neuropática, onde se encontra ativada nos 

neurônios, microglia e nos astrócitos (Zhuang et al., 2005). A participação da ERK 

na sensibilização central ocorre devida, pelo menos em parte, à ativação da cinase 

s6 ribossomal (Rsk) e subsequente fosforilação da proteína de ligação ao elemento 

de resposta do monofosfato cíclico de adenosina - AMPc (CREB), desencadeando 

ativação transcricional de diversos genes, por exemplo, c-Fos, dinorfina, encefalina e 

neuropeptídeo Y (Ji et al., 1999). 

A p38 está associada a processos dolorosos, por exemplo, artrite reumatoide 

e dor inflamatória (Guma et al., 2012;Wen et al., 2009). Em modelo experimental de 

dor neuropática, os níveis de p38 fosforilada na microglia estão elevados, 

acompanhado pelo aumento em sua atividade, comprovado pelo aumento da 

expressão do fator ativador 2 de transcrição (ATF2), seu principal substrato (Ji & 

Suter, 2007) e que é também um dos principais componentes do fator de transcrição 

AP-1. Em consequência de lesão experimental de nervo, a ativação da p38 

localizada na microglia acarreta ativação de diversos fatores de transcrição, os quais 

levam à expressão de diferentes mediadores inflamatórios, tais como TNF-α, IL-6, 

IL-1β, NO e outros, os quais colaboram na facilitação da transmissão da dor (Ji & 

Suter, 2007). 

A relação entre células gliais e as MAPK é muito mais complexa do que se 

imagina. A ativação das células gliais e das MAPK desencadeia uma série de 

eventos, coordenados por fatores de transcrição. Fator de transcrição é a 

denominação dada a proteínas que se ligam a sequências específicas de DNA e, 

assim, controlam a transcrição da informação genética do DNA para o RNA 

mensageiro (RNAm) (Latchman, 1997;Karin, 1990). Além disso, a inibição de fatores 

de transcrição é bastante interessante como ferramenta farmacológica, pois a 

inibição afeta os genes controlados por esse fator, por exemplo, a inibição do fator 

de transcrição nuclear kappa B (NF-κB), pois inibe também os diferentes mediadores 

pró-inflamatórios controlados por ele, sendo assim, um promissor alvo farmacológico 

no tratamento do câncer e de doenças inflamatórias (Perkins, 2012).  
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1.2.1.3 Participação de fatores de transcrição na dor neuropática 

 

 

 A ativação de fatores de transcrição e consequente aumento na expressão 

dos seus genes-alvo está relacionada com a cronificação do processo doloroso. Os 

fatores de transcrição exercem controle sobre a transcrição genética sozinhos ou em 

conjunto com outra proteína, formando um complexo, promovendo (ativador) ou 

bloqueando (repressor) o recrutamento da RNA polimerase, enzima responsável 

pela transcrição da informação genética do DNA de genes específicos para o RNA 

(Lee & Young, 2000;Nikolov & Burley, 1997;Roeder, 1996).  

 Em um processo doloroso, a literatura sugere que NF-κB e o AP-1 sejam os 

mais importantes (Barnes & Karin, 1997;Xu et al., 2001).  

  

 

1.2.1.3.1 Proteína ativadora 1 (AP-1) 

 

 

A proteína ativadora-1 (AP-1) foi primeiramente identificada como um fator de 

transcrição que se liga a um elemento essencial cis da região promotora 

metalotioneina IIa humana (hMTIIa) (Lee et al., 1987a), sendo indispensável para a 

atividade ótima dessa região (Haslinger & Karin, 1985;Karin et al., 1987;Lee et al., 

1987a). O AP-1 é conhecido como o fator de transcrição que medeia a indução de 

genes provocada pelo acetato de tetradecanoilforbol (TPA), um éster de forbol 

promotor de tumor e, por isso, o TPA é rotineiramente utilizado como controle 

positivo desse fator de transcrição. Essa indução acontece na região consenso que 

contém o elemento responsivo ao TPA (TRE) (Angel et al., 1987). 

O AP-1 participa na regulação da homeostase tecidual, proliferação, 

crescimento, diferenciação, transformação, apoptose e migração celular (Eferl & 

Wagner, 2003). A participação desse fator de transcrição tem sido reportada 

também em doenças humanas, como doenças de pele e ossos, psoríase, fibrose e, 

principalmente, câncer (Liu et al., 2002;Zenz et al., 2008a;Zenz et al., 2005;Eferl et 

al., 2008). Por isso, a inibição do AP-1 parece ser uma alternativa futura na 

terapêutica de diversas patologias (Kim & Iwao, 2003;Zenz et al., 2008b;Schonthaler 
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et al., 2011a). Todavia, os inibidores de AP-1 disponíveis para estudos científicos 

são bastante restritos. Essas drogas, geralmente, não são seletivas, visto que a 

maioria é análogo sintético do ácido retinoico, e muitos deles ativam os elementos 

responsivos ao ácido retinoico (RARE), aumentando a possibilidade de ocorrência 

de efeitos indesejáveis (Fanjul et al., 1994).  

O AP-1 é encontrado em muitos tipos celulares e pode ser estruturalmente 

formado, até onde se sabe, por proteínas das famílias Jun (c-Jun, JunB, JunD), Fos 

(c-Fos, Fra1, Fra2, FosB), fator ativador de transcrição (ATF) ou do fibrosarcoma 

musculoaponeurótico (MAF) (Vesely et al., 2009;Eferl & Wagner, 2003), dispostas 

como homo ou heterodímeros, ligadas por uma estrutura chamada de zíper de 

leucina (Glover & Harrison, 1995).  

A formação dimérica do AP-1 (Tabela 1) determina os genes que serão 

regulados por esse fator de transcrição, logo, algumas composições do AP-1 

possuem maior poder de transativação (habilidade de induzir transcrição de genes-

alvo) que outras. Por exemplo, quando o AP-1 é composto por proteínas com 

elevado poder de transativação, como c-Jun, c-Fos ou FosB, a transcrição genética 

é muito mais eficiente (Jochum et al., 2001). Ao contrário, o AP-1 tende a perder 

potência de transativação quando é formado por proteínas com baixo poder de 

transativação, por exemplo, Fra1 ou Fra2 (Bergers et al., 1995;Foletta et al., 1994). 

As proteínas c-Fos e Fra1 formam heterodímeros muito estáveis com quaisquer 

proteínas Jun e possuem especificidade e atividade de ligação ao DNA semelhantes 

(Suzuki et al., 1991). Os diferentes dímeros que podem compor o AP-1 se ligam com 

maior ou menor afinidade a distintas sequências-consenso (Tabela 1). Por exemplo, 

os dímeros Jun-Jun e Jun-Fos se ligam preferencialmente a genes que contêm o 

TRE (Sharp, 1994;Hess et al., 2004;Lee et al., 1987b), enquanto o dímero Jun-ATF 

ou homodímeros ATF se ligam preferencialmente ao elemento responsivo ao 

monofosfato cíclico de adenosina - AMPc (CRE) (Tabela 1) (Eferl & Wagner, 2003). 
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Tabela 1: Padrões de ligação de c-Jun e c-Fos e os elementos responsivos aos dímeros. 

c-Jun c-Fos 

c-Jun TRE > CRE c-Jun TRE > CRE 

JunB TRE > CRE JunB TRE > CRE 

JunD TRE > CRE JunD TRE > CRE 

FosB TRE > CRE ATFa Não há ligação 

Fra1 TRE > CRE ATF2 TRE > CRE 

Fra2 TRE > CRE ATF4 CRE 

ATFa TRE = CRE c-MAF MARE I/II 

ATF2 TRE > CRE MAFA MARE I/II 

ATF3 TRE > CRE MAFB MARE I/II 

ATF4 CRE MAFF/G/K MARE I/II 

B-ATF TRE > CRE   

c-MAF MARE I/II   

MAFA MARE I/II   

MAFF/G/K MARE I/II   

TRE, elemento responsivo ao TPA; CRE, elemento responsivo ao AMPc; MARE, elementos de 

reconhecimento do MAF. Adaptado de Eferl e Wagner, 2003 (Eferl & Wagner, 2003).  

 

 

A função das proteínas que compõem o AP-1 para o desenvolvimento normal 

foi avaliada com a utilização de animais geneticamente modificados. Os animais 

deficientes em c-Jun são inviáveis, com problemas cardíacos, hepáticos e neurais 

na fase embrionária. Já os animais deficientes em c-Fos não morrem, mas padecem 

de osteopetrose, doença caracterizada por ossos muito rígidos, densos. Os 

deficientes em Fra1 também são inviáveis em fase embrionária, pois os tecidos 

extraembrionários e a placenta são defeituosos. Já os deficientes em Fra2 morrem 

ao nascer, com problemas cardíacos, ossos e intestino (Eferl & Wagner, 2003). 

No câncer, o c-Jun, principal componente do AP-1, mostrou-se oncogênico, 

ao passo que JunB e JunD antioncogênicos. Mas, é muito ímprobo garantir uma 

regularidade quanto a isso, pois o AP-1 pode ser anti ou pró-oncogênico, 

dependendo de fatores como o tipo e estágio do tumor, componentes genéticos do 

tumor, composição dimérica do AP-1, dentre outros (Eferl & Wagner, 2003). 

A composição mais comum do AP-1 em células de mamíferos é o 

heterodímero formado pelas proteínas c-Jun e c-Fos (Ilustração 1). Entretanto, 

diferentes dímeros do AP-1 podem ser expressos, de acordo com o estágio e tipo 

celular durante o desenvolvimento (Eferl & Wagner, 2003;Schonthaler et al., 2011b). 
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O c-Jun, normalmente, é pouco expresso, mas sua expressão se torna elevada em 

resposta a estímulos variados, como fatores de crescimento, citocinas pró-

inflamatórias e irradiação ultravioleta (Karin, 1995).  

A formação do dímero do AP-1 composto por c-Jun depende de prévia 

fosforilação nos seus resíduos Ser63 e Ser73, desencadeada pela JNK, 

aumentando seu potencial de transativação (Herbein et al., 2006). Estudos 

demonstraram que c-Jun é essencial não apenas na embriogênese (Hilberg et al., 

1993), mas também na regeneração axonal (Raivich et al., 2004), regeneração 

hepática (Behrens et al., 2002) e desenvolvimento de células T (Riera-Sans & 

Behrens, 2007). Com isso, c-Jun/AP-1 tem emergido como um promissor alvo 

terapêutico para o tratamento de diversas patologias (Weiss & Bohmann, 2004), 

como inflamação aguda, artrite reumatóide (Dass & Choong, 2008) e 

remodelamento vascular (Kim & Iwao, 2003). 

A síntese da proteína c-Fos pode ser aumentada por via dependente da ERK 

(Ilustração 1) (Taiwo et al., 1989) ou da proteína cinase (PK) C (Liu et al., 2002). 

Alguns estímulos nociceptivos periféricos, como fatores de crescimento, citocinas, 

neurotransmissores, estresse e hormônios polipeptídeos aumentam a expressão do 

c-Fos na medula espinal (Abbadie & Besson, 1992;Abbadie et al., 1992;Hunt et al., 

1987;Yashpal et al., 1998). Aliás, a expressão do c-Fos nos neurônios ocorre não 

somente após estimulação nociva aguda e inflamação, mas também em doenças 

crônicas que envolvem dor, por exemplo, artrite reumatoide (Abbadie & Besson, 

1992). A proteína Fos é induzida rapidamente, até mesmo após meros estímulos 

despolarizantes, por isso a expressão de c-Fos é também utilizada no mapeamento 

de atividade neuronal (Gao & Ji, 2009;Intondi et al., 2008;Beedles et al., 1999). 
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Ilustração 1: Representação da principal composição do fator de transcrição AP-1. O dímero 
mais comumente encontrado do AP-1 é composto por c-Jun e c-Fos e contém o domínio de ligação 
do DNA (DNA-BD), a região do zíper de leucina (LZ), o módulo de ativação ou transativação da 
transcrição (TA) e os domínios de ligação para as proteinocinases ativadas por mitógenos ERK (ERK-
BD), no caso de c-Fos, e JNK (JNK-BD), em c-Jun. Modificado de Raivich e Behrens, 2006 (Raivich & 
Behrens, 2006). 

 

 

A regulação da atividade do AP-1 é complexa e ocorre em diferentes níveis, 

além da composição do dímero do AP-1, como dito anteriormente, na transcrição, 

pós-translacão, na estabilidade proteica ou por interação com outros fatores de 

transcrição auxiliares (Schonthaler et al., 2011b).  

O AP-1 é sintetizado e/ou ativado em decorrência de inúmeros estímulos 

(Ilustração 2), dentre eles fatores de crescimento, irradiação ultravioleta, 

quimiocinas, citocinas, neurotransmissores, ativadores de células T, hormônios e 

estresse oxidativo (Wagner & Nebreda, 2009;Karin, 1996). 

A maioria dos genes que codificam os componentes do AP-1 são genes de 

expressão imediata (IEG), cuja transcrição ocorre rapidamente após estimulação 

celular (por exemplo, de fatores de crescimento), sem que haja necessidade de nova 

síntese proteica para manter um estoque, como acontece com os fatores de 

transcrição constitutivos. Esses genes são expressos de maneira transitória, 

gerando RNAm com tempo de meia-vida reduzido (Karin, 1995). 

Normalmente, os IEGs possuem expressão basal reduzida, até que haja 

estímulo. O CRE medeia a indução de c-Fos em resposta a neurotransmissores e 

hormônios polipeptídeos, os quais utilizam o AMPc ou íons cálcio como segundo 
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mensageiro, ativados pela PKA ou pela proteinocinase dependente de calmodulina, 

respectivamente (Sheng et al., 1991). Em outro aspecto, o c-Fos é induzido pelo 

elemento responsivo ao soro (SRE) quando há estímulo de fatores de crescimento, 

citocinas e outros estímulos que ativam MAPK (Treisman, 1992). As MAPK são 

ativadas por cinases das MAPK (MAPKK) e estas, por sua vez, são ativadas por 

diferentes fatores externos, como éster de forbol, fatores de crescimento, citocinas 

pró-inflamatórias, estresse (Ilustração 2). A expressão de c-Fos pode ser induzida 

também por fatores complexos ternários (TCF) e ambos os fatores são ativados 

mediante fosforilação induzida por ERK (Ilustração 2). Os fatores de transcrição c-

Fos e o fator potenciador específico de miócito 2C (MEF2C) induzem a expressão 

de c-Jun (Ilustração 2). A ativação transcricional da família Jun não ocorre 

rotineiramente apenas pela atividade da JNK, mas também pela autorregulação da 

família Jun (Smeal et al., 1989). Quando expostos a estímulos diversos, como 

citocinas, as isoformas JNK são ativadas, acarretando rápida fosforilação, 

especialmente, de c-Jun e ATF2 (Karin, 1995). 

No processo de indução genética, a grande maioria dos tipos celulares possui 

a proteína c-Jun anteriormente a quaisquer estímulos (Karin, 1995). Pelo menos em 

parte, o aumento da atividade do AP-1 em resposta a estímulos que ativam JNK, por 

exemplo, TNF-α e irradiação ultravioleta, é devido ao aumento na síntese de c-Jun 

e, possivelmente, também de c-Fos (Karin, 1995).  

O aumento da ativação do AP-1, através da hiperfosforilação de c-Jun e c-

Fos, pelas MAPKs (Karin et al., 1997a;Wagner, 2001) aumenta a estabilidade 

dessas proteínas, que se translocam para o núcleo celular, onde irão combinar com 

proteínas Jun pré-existentes, formando dímeros muito estáveis de AP-1 (Smeal et 

al., 1989). Depois de formado, o AP-1 também pode sofrer fosforilação por ação de 

cinases específicas, como a glicogênio sintase cinase 3β (GSK-3β), a ribossomal S6 

cinase 2 (RSK2) e a caseína cinase II (CKII), aumentando ainda mais o potencial de 

transativação e atividade de ligação ao DNA do AP-1 (Ilustração 2) (Eferl & Wagner, 

2003). 
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Ilustração 2: Ativação transcricional e pós-translacional do AP-1. A atividade do AP-1 é 
estimulada por muitos fatores externos (fatores de crescimento, estresse, citocinas, éster de forbol, 
radiação UV) e pela família de proteinocinases ativadas por mitógenos (MAPK) ERK, p38 e JNK. 
Essas, por sua vez, são previamente fosforiladas por cinases de MAPK (MAPKK), a família das MKK. 
A seta pontilhada indica que a fosforilação de p38 pela MKK4 é controversa. As MAPK ativam 
diversos fatores de transcrição, dentre eles os fatores de transcrição ternários (TCF), o fator 
potenciador específico de miócito 2C (MEF2C), o fator ativador 2 de transcrição (ATF2) e Jun, os 
quais induzem a transcrição de genes Fos e Jun. Consequentemente aumentam o número de 
complexos AP-1 e dos genes ativados por AP-1. A fosforilação pós-translacional do AP-1 por diversas 
cinases regula a atividade do AP-1: aumenta o potencial de transativação e a estabilidade e 
capacidade dos componentes do AP-1 se ligarem ao DNA. CKII, caseína cinase II; GSK-3β, 
glicogênio cinase sintase 3β; RSK2, ribossomal S6 cinase 2; SRE, elemento responsivo ao soro. 
Adaptado de Eferl e Wagner, 2003 (Eferl & Wagner, 2003). 
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O AP-1, bem como o NF-κB, é essencial para a manutenção do estado 

fisiológico e patológico do sistema imune. Em doenças inflamatórias crônicas, esses 

fatores de transcrição determinam os genes de citocinas que serão ativados, 

modulando a progressão da doença (Herbein et al., 2006). Na dor neuropática, 

pouco se sabe ainda do envolvimento e função do fator de transcrição AP-1. Como 

se trata de uma patologia que atinge cerca de um terço da população e não há 

tratamentos realmente eficazes, é muito importante que a patofisiologia desse mal 

seja mais bem compreendida. Por conseguinte, mais opções terapêuticas poderão 

ser disponibilizadas.  

Com essa preocupação, o presente trabalho estudou a participação do AP-1 

na dor neuropática, com o auxílio da ferramenta farmacológica SR11302, droga 

inibidora do AP-1 (vide Material e métodos). Sendo o AP-1 um fator de transcrição, 

ele promove a expressão de diversos genes e, quando inibido (SR11302), as vias a 

jusante (downstream) do AP-1 são inibidas também, constituindo um complexo alvo 

farmacológico no tratamento da dor neuropática. Na dor neuropática experimental, 

as citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-6, IL-1β e IL-17A, quimiocinas (KC e MCP-

1), óxido nítrico e sua enzima produtora NOSi e metaloproteinases da matriz 

extracelular 2 e 9 são bastante importantes, pois contribuem para sua indução e 

manutenção (sensibilização central). Por isso, neste trabalho, foi avaliado se na dor 

neuropática experimental há participação do AP-1 e se este induz a expressão 

desses mediadores pró-inflamatórios. 

 

 

1.2.1.4 Mediadores pró-inflamatórios na dor neuropática 

 

 

Como dito anteriormente, os genes que são ativados a jusante (downstream) 

do AP-1 dependem principalmente da composição dimérica desse fator. O AP-1 é 

associado a uma infinidade de vias de sinalização extra e, principalmente, 

intracelulares (Foletta et al., 1998). Por isso, há muito ainda para se descobrir sobre 

os genes induzidos após ativação do AP-1. Esse fator de transcrição foi correferido 

com processos e mediadores inflamatórios, ativação de células T, importantes na 

imunidade. A co-estimulação dessas células induz, via dependente de AP-1, a 
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produção de IL-2, TNF-α (Tsai et al., 1996), interferon gamma (IFN-γ), fator 

estimulador de colônias de granulócitos (GM-CSF), IL-3 e IL-8 (em camundongos, 

KC) (Foletta et al., 1998). O AP-1 também participa na diferenciação de monócitos 

induzidos por TPA, TNF-α ou IL-6 (Mitchell et al., 1986;Brach et al., 1990). 

As proteínas que compõem o AP-1 podem interagir não somente entre elas, 

mas também com outros fatores de transcrição, como o fator nuclear de células 

ativadas (NFAT) e CREB, ambos relacionados com a transcrição de genes de 

mediadores pró-inflamatórios (Foletta et al., 1998). 

 As citocinas pró-inflamatórias estão presentes em todos os processos 

inflamatórios, em algum momento, provocando, normalmente, hipersensibilização e 

hipernocicepção (Kawasaki et al., 2008b). O TNF-α é uma das principais citocinas 

pró-inflamatórias atualmente conhecidas. É uma citocina pleiotrópica (atua sobre 

muitos tipos celulares) e tem sua expressão elevada em diversas síndromes, por 

exemplo, síndrome de Guillain-Barré, artrite reumatoide e diferentes tipos de dor 

neuropática (Ohtori et al., 2004). O TNF-α é liberado por todas as células imunes, 

inclusive as células gliais, como descrito anteriormente. Ela é considerada o principal 

mediador da dor crônica central e, por isso, o bloqueio das ações da mesma já é 

utilizado na terapêutica para algumas patologias, por exemplo, artrite reumatoide, 

enterite e psoríase (Mika et al., 2013).  

Após lesão de nervo em ratos, citocinas pró-inflamatórias, como a TNF-α, IL-

1β e IL-6, são induzidas nos GRD da medula espinal, gerando hipersensibilização 

dos corpos celulares e axônios dos nociceptores, contribuindo para a sensibilização 

central (Sommer & Kress, 2004;Schafers et al., 2003). Essa sensibilização 

provocada pelo TNF-α e IL-1β foi atribuída à ativação dos canais de sódio 

resistentes à tetrodoxina 1.8 (Nav 1.8), reduzindo o limiar de ativação destes 

neurônios (Coggeshall et al., 2004;Jin & Gereau, 2006), tornando a transmissão de 

estímulos nociceptivos mais fácil.  

A IL-6 é secretada frequentemente por macrófagos, embora também seja 

liberada por células gliais (Milligan et al., 2003). Os níveis dessa citocina se 

encontram aumentados em animais experimentais com lesão de nervo, nas lâminas 

I e II do corno dorsal da medula espinal, principalmente na microglia (Dominguez et 

al., 2008) e neurônios (Yamauchi et al., 2006). Na dor neuropática, a IL-6 induz 

aumento na expressão do receptor de fractalquina (CX3CR1) na medula espinal, via 
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ativação da MAPK p38, resultando na liberação de TNF-α, IL-6, IL-1β e outras, 

provocando ativação da microglia e sensibilização central (Mika et al., 2013).  

Além dessas, outras citocinas pró-inflamatórias têm ganhado espaço na 

comunidade científica, por exemplo, a IL-17A, um subtipo da IL-17, secretada por 

células Th17, T CD8, natural killer, monócitos e neutrófilos ativados (Segond von et 

al., 2013) e também por astrócitos. A IL-17A induz ativação da microglia e dos 

astrócitos, induzindo produção de diversos mediadores, como IL-6, IL-8 e PGE2 

(Meng et al., 2013). A administração intraplantar ou intraneural da IL-17 desencadeia 

hipersensibilidade mecânica e térmica em camundongos (Kim & Moalem-Taylor, 

2011). A IL-17 parece ser importante também na hipernocicepção causada pela 

artrite reumatóide experimental, através da indução da liberação de TNF-α, IL-1β, 

quimiocina derivada de queratinócito (KC), PGE2 e aumento na atividade da 

metaloproteinase de matriz extracelular (MMP)-9 na articulação do joelho de 

camundongos (Pinto et al., 2010). Apenas recentemente, Cheng e colaboradores 

reportaram que a IL-17A acarreta a produção de TNF-α, IL-1β, IL-6, por via 

dependente das MAPKs ERK e p38, bem como do AP-1 (Chen et al., 2013). 

O AP-1 também está envolvido na transcrição de quimiocinas, que são 

citocinas altamente especializadas, principalmente, na quimiotaxia de células 

inflamatórias para o local lesionado e na resposta imune. Entre as quimiocinas 

conhecidamente induzidas pela ativação do AP-1 está a MIP-1β (CCL4) (Proffitt et 

al., 1995). A ativação do AP-1 e do NF-κB após estimulação de células endoteliais 

induz a expressão do gene da MCP-1, uma potente quimiocina (Martin et al., 1997), 

capaz de desencadear sensibilização central.  

A MCP-1 é expressa em muitas células, dentre elas monócitos, fibroblastos, 

células do músculo vascular liso e células endoteliais vasculares quando 

estimuladas, por exemplo, pela citocinas TNF-α ou IL-1β (Clark et al., 2013). O 

aumento na expressão de MCP-1 foi encontrado em algumas doenças, como na 

artrite reumatóide (Martin et al., 1997). O aumento da expressão de MCP-1 e de seu 

receptor de quimiocina tipo 2 (CCR2), encontrado em modelo experimental de dor 

neuropática, está relacionado à facilitação da dor crônica por dois mecanismos. 

Primeiramente por ação direta da MCP-1 nos neurônios causando hiperatividade 

dessas células (White et al., 2007;White et al., 2005) e, por indução da ativação da 

microglia, através do CCR2, que provoca liberação de diversos mediadores pró-

inflamatórios (Zhang et al., 2007;Thacker et al., 2009;Tsuda et al., 2005). A MCP-1 é 
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também expressa nos astrócitos cerebrais após lesões desmielinizantes, lesão 

mecânica, isquemia cerebral, estimulação com TNF-α e após lesão experimental do 

nervo ciático, ambos os últimos casos dependentes da ativação da JNK (Gao et al., 

2009).   

Apesar da importância da MCP-1, uma das quimiocinas mais estudadas é a 

IL-8, assim chamada em humanos, homóloga ao quimioatraente-1 de neutrófilos 

indutor de citocina (CINC-1) em ratos e à quimiocina derivada de queratinócito (KC) 

em camundongos. A KC exerce seus efeitos devidos ao seu alto poder quimiotático 

de neutrófilos, através dos receptores CXCR1 e CXCR2 (Manjavachi et al., 2013). 

Dados do nosso laboratório demonstram que, de modo dose e tempo-dependente, a 

KC acarreta hipernocicepção mecânica em camundongos (Cunha et al., 2005). Em 

um modelo experimental de dor neuropática, houve aumento na expressão de KC na 

medula espinal e o tratamento com o anticorpo anti-KC reduziu a hipernocicepção 

mecânica e térmica provocadas por esse modelo. Essa hipernocicepção mecânica 

depende da migração de neutrófilos e também da liberação de citocinas pró-

inflamatórias e prostanoides (Manjavachi et al., 2013).  

Indubitavelmente, os mediadores pró-inflamatórios não se restringem apenas 

a citocinas e quimiocinas. Há também outras moléculas pró-inflamatórias, enzimas 

etc. Uma dessas enzimas é a óxido nítrico sintase induzível (NOSi), expressa nos 

macrófagos, neutrófilos, microglia, fibroblastos, dentre outras células. Essa isoforma 

da NOS tem sua expressão aumentada em macrófagos estimulados com 

lipopolissacarídeo (LPS) (Guha & Mackman, 2001), por via dependente de AP-1, 

haja vista que o gene promotor da NOSi contém o sítio de ligação do AP-1 (Pautz et 

al., 2010). A indução de NOSi através de AP-1 também ocorre por vias dependentes 

das MAPK p38 e ERK (Marks-Konczalik et al., 1998). Na dor neuropática diabética, 

há correlação positiva entre a expressão aumentada de NOSi nos macrófagos e os 

altos níveis plasmáticos de TNF-α, bem como dos níveis de TNF-α com a gravidade 

da diabetes (Purwata, 2011). Em diversas condições patológicas ou estímulos 

físicos ou biológicos, o aumento na expressão e atividade da NOSi é acompanhado 

de altos níveis do seu principal produto, o óxido nítrico (Reale et al., 2006).  

O óxido nítrico (NO) é derivado da L-arginina não somente da NOSi, mas 

também das isoformas neuronal (NOSn) e endotelial (NOSe) da óxido nítrico sintase 

(Cury et al., 2011). Mesmo que o óxido nítrico tenha papel dual no sistema 

nociceptivo, está bem documentado que sua liberação está envolvida na 
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manutenção e transmissão do fenômeno doloroso (Meller & Gebhart, 1993;Dolan et 

al., 2000). Corroborando com a afirmativa anterior, a hipernocicepção térmica 

causada pelo modelo experimental de dor neuropática por ligação do nervo ciático, 

bem como a hipernocicepção e alodinia detectados em ratos submetidos ao modelo 

de transecção do nervo ciático dependem da produção de óxido nítrico (Meller et al., 

1992;Chacur et al., 2010). Após lesão do nervo, ocorre intensa ativação de fibras C, 

onde há liberação de diversos neurotransmissores, como o glutamato, que 

contribuem para a sensibilização central. O glutamato pode ativar os receptores 

NMDA, liberando NO, que se difunde rapidamente pelas terminações nervosas e 

astrócitos, agindo como um neurotransmissor e aumentando a liberação de CGRP e 

substância P, contribuindo para a sensibilização central (Cury et al., 2011). 

Além disso, o óxido nítrico regula a expressão de uma variedade de genes 

relacionados à matriz extracelular, incluindo os que codificam o inibidor tecidual de 

metaloproteinases (TIMP) -1 e a metaloproteinase da matriz extracelular (MMP) -9 

(Hsu et al., 2007;Ridnour et al., 2007). 

 

 

1.2.1.5 Participação de metaloproteinases da matriz extracelular 

(gelatinases) na dor neuropática 

 

 

 As metaloproteinases da matriz extracelular (MMP) estão inseridas em uma 

grande família que engloba mais de 25 endopeptidases, as quais requerem um 

metal, geralmente zinco, para exercerem sua atividade enzimática (Dev et al., 2010). 

A localização dessas MMPs é extracelular, predominantemente pericelular e 

algumas ligadas à membrana, e seus principais substratos são proteínas da matriz 

extracelular (Kaczmarek et al., 2002). As MMPs se diferem entre si principalmente 

quanto ao tipo celular em que se situam, regulação da transcrição e especificidade 

de substrato (Murphy & Nagase, 2008). Em situações fisiológicas, essas enzimas 

desenvolvem um importante papel nos processos de remodelamento dos tecidos. 

Porém, o aumento da atividade de algumas MMPs é associado a uma série de 

processos patológicos, incluindo dor neuropática (Kawasaki et al., 2008a).  
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 As MMPs são genes-alvo do AP-1 (Brenner et al., 1989;Jonat et al., 

1990;Schule et al., 1990;Yang-Yen et al., 1990), pois a expressão de diferentes 

metaloproteinases é controlada por proteínas que formam o dímero AP-1, por 

exemplo, c-Fos e Fra1, que controlam a expressão de MMP-3 e MMP-1 (Hu et al., 

1994). A expressão da MMP-9 (gelatinase B) é influenciada pelo AP-1, mas também 

está atribuída a diversos outros fatores de transcrição (Kaczmarek et al., 2002). 

Além do mais, o AP-1 controla a expressão de TIMP-1, inibidor endógeno específico 

da MMP-9 (Hall et al., 2003), e também a de MMP-2 (gelatinase A) em células 

cardíacas (Bergman et al., 2003). Logo, a inibição do AP-1, como resultado, também 

inibir as gelatinases.   

 As gelatinases (MMP-2 e MMP-9) são extremamente importantes na gênese 

da neuroinflamação, através da clivagem de proteínas da matriz extracelular e 

ativação de citocinas, por exemplo, TNF-α e IL-1β, e quimiocinas pró-inflamatórias 

(Yong, 2005;Parks et al., 2004). Ademais, muitas citocinas pró-inflamatórias e 

fatores de crescimento medeiam a expressão das gelatinases. Nervos periféricos 

lesados experimentalmente, quando expostos ao fator de crescimento do nervo, 

TNF-α ou IL-1β, induzem um aumento na expressão de MMP-9, por intermédio das 

células de Schwann (Zhang et al., 2011;Chattopadhyay et al., 2007). 

Além disso, as gelatinases são responsáveis pela atividade catalítica sobre 

constituintes da matriz extracelular dos vasos, como colágeno, gelatina (colágeno 

desnaturado) e elastina (Murphy & Nagase, 2008). A atividade líquida das MMPs é 

dependente da quantidade de enzima transcrita, da ativação dos zimogênios, que 

são formas inativas nas quais as MMPs são secretadas, e da interação com os 

TIMP’s (Ra & Parks, 2007). Diferentes MMPs são constitutivamente expressas no 

cérebro de camundongos, tais como MMP-2, -9, -11, -12 e -14, mesmo que em 

baixos níveis (Sekine-Aizawa et al., 2001).  

No cerebelo de ratos, foi detectada baixa expressão de MMP-9 e alta de 

MMP-2, ao passo que nas células de Purkinje de ratos adultos foi observada 

abundância de MMP-2 de MMP-9 (Vaillant et al., 1999). Análises mais detalhadas da 

expressão de RNAm no hipocampo demonstrou que a MMP-2 pode ser originada 

das células gliais, ao passo que a MMP-9 foi expressa particularmente nos 

neurônios (Szklarczyk et al., 2002).  

 A participação das MMPs tem sido verificada em diferentes patologias, 

principalmente as que envolvem lesão nervosa, como Alzheimer, esclerose múltipla 
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e dor neuropática (Yong et al., 1998). Aliás, o bloqueio de amplo espectro de MMPs 

ou até mesmo tratamento com inibidor das gelatinases oferecem neuroproteção e 

recuperação neurológica (Noble et al., 2002;Yu et al., 2008). Em modelo animal de 

esclerose múltipla, a MMP-1, -2, -3 e -9 estão colocalizadas em astrócitos, microglia 

e macrófagos cerebrais (Leppert et al., 2001;Yong et al., 2001;Yong et al., 1998). Em 

lesões cerebrais ou na medula espinal (dor neuropática), as gelatinases degradam 

componentes da lâmina basal, desencadeando o rompimento da barreira 

hematoencefálica, desmielinização e resposta neuroinflamatória progressiva 

(Shigemori et al., 2006;Kobayashi et al., 2008). A desmielinização do axônio acarreta 

aumento na expressão de canais de sódio e a hiperexcitabilidade dos neurônios 

aferentes, resultado em sensibilização central (Zhang et al., 2011). Além do que, 

ocorre migração celular para o sistema nervoso central e, obviamente, liberação de 

inúmeros mediadores pró-inflamatórios, por exemplo, TNF-α e IL-1β, que também 

podem ser ativados pelas gelatinases. Todos esses eventos contribuem de maneira 

expressiva para a facilitação da dor (Zhang et al., 2011). 

 Até onde se sabe, não há na literatura ensaios clínicos satisfatórios 

envolvendo inibidores de MMPs no tratamento de patologias dolorosas. Ainda assim, 

a inibição das gelatinases continua sendo um importante alvo farmacológico para o 

tratamento da dor neuropática (Zhang et al., 2011;Dev et al., 2010). Sabendo que as 

gelatinases possuem a sequência de ligação do AP-1, a inibição desse fator de 

transcrição e, consequentemente, a inibição de suas vias a jusante (downstream), 

inclusive a das gelatinases, seria um relevante alvo terapêutico para o tratamento da 

dor neuropática. 
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2 JUSTIFICATIVA 

  

 

 A dor neuropática é uma patologia que atinge cerca de um terço da população 

mundial, entretanto, são escassas as opções de terapia medicamentosa para esse 

tipo de dor e, muitas vezes, ineficazes. Então, estudos são necessários para 

melhorar o entendimento da fisiopatologia dessa doença. Embora existam na 

literatura inúmeros relatos acerca da participação de diversos fatores de transcrição 

na dor/hipernocicepção, o papel da proteína ativadora-1 (AP-1) na dor neuropática 

permanece não elucidado. Por isso, é de extrema importância avaliar o possível 

papel desse fator de transcrição na gênese/manutenção da dor neuropática. Assim, 

possíveis novos tratamentos poderão surgir, melhorando a qualidade de vida e 

sobrevivência dos que sofrem com a dor neuropática. 
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3 HIPÓTESE 

 

 

 A hipótese do presente trabalho é que a indução e ativação do fator de 

transcrição AP-1 tenha um papel importante na gênese e manutenção da dor 

neuropática experimental, através da ativação de células gliais e de proteinocinases 

ativadas por mitógenos e indução da produção e liberação de mediadores pró-

inflamatórios na medula espinal de camundongos. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo geral  

 

 

Verificar o papel do fator de transcrição AP-1 na gênese e manutenção da dor 

neuropática experimental. 

 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 

4.2.1 Verificar a interferência da inibição do AP-1 na hipernocicepção mecânica 

neuropática para esclarecer o papel do AP-1 na dor neuropática experimental; 

 

4.2.2 Avaliar a participação do AP-1 na ativação de células gliais (microglia e 

astrócitos) na dor neuropática experimental; 

 

4.2.3 Verificar a importância do AP-1 na expressão proteinocinases ativadas por 

mitógenos na dor neuropática experimental; 

 

4.2.4 Avaliar a participação do AP-1 na produção e liberação de mediadores pró-

inflamatórios na dor neuropática experimental; 

 

4.2.5 Verificar a participação do AP-1 na expressão das metaloproteinases da matriz 

extracelular 2 e 9 na dor neuropática experimental; 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Soluções 

 

 

5.1.1 Imunofluorescência 

 

- Solução de tampão salino-fosfato (PBS)  

NaCl ...................................................................................................................... 8,0 g  

Cloreto de Potássio (KCl) ..................................................................................... 0,2 g  

Fosfato de Sódio dibásico (Na2HPO4) ................................................................ 1,15 g  

Fosfato de Potássio monobásico (KH2PO4) ......................................................... 0,2 g  

Água milli-Q q.s.p. ................................................................................................... 1 L  

O pH foi ajustado para 7,4 com NaOH ou HCl e a solução final autoclavada e 

estocada em garrafas estéreis a 4°C antes de ser utilizada.  

 

- Solução de glicina  

Glicina 0,1 M ....................................................................................................... 0,75 g 

PBS .................................................................................................................. 100 mL 

 

- Solução de bloqueio 

BSA 2% ............................................................................................................... 0,4 g 

Triton X-100 ......................................................................................................... 40 μL 

PBS q.s.p. ........................................................................................................... 20 mL 

 

- Solução de diluição do anticorpo primário 

Solução de bloqueio .......................................................................................... 1 parte 

PBS ................................................................................................................... 1 parte 
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- Solução de diluição do anticorpo secundário 

BSA 1% .................................................................................................................. 1 g 

PBS q.s.p. ........................................................................................................... 10 mL 

 

 

5.1.2 Western blotting 

 

- Tampão RIPA® com inibidores 

Tris-HCl ............................................................................................................. 50 mM  

NaCl ................................................................................................................... 0,15 M  

EDTA ................................................................................................................... 1 mM 

Ajustar pH 7,4.  

Detergentes:  

Dodecil sulfato de sódio (SDS) ......................................................................... 0,1% 

Triton X-100 ............................................................................................................ 1% 

Desoxiglicolato de sódio ...................................................................................... 0,5% 

Inibidores de proteases:  

PMSF ................................................................................................................... 1 mM 

Aprotinina ...................................................................................................... 5 µg.mL-1 

Leupeptina ..................................................................................................... 1 µg.mL-1 

Pepstatin ...................................................................................................... 1 mg.mL-1 

Inibidores de fosfatases:  

Ortovanadato de sódio ................................................................................. 10,28 mM 

Fluoreto de sódio ............................................................................................. 100 mM 

 

- Solução Dodecil Sulfato de Sódio 10% (SDS)  

SDS ....................................................................................................................... 10 g  

Água milli-Q ...................................................................................................... 100 mL  
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- Tampão de amostra 2X 

Tris-HCL 0,5 M pH 6,8 .......................................................................................... 1 mL  

Glicerol .............................................................................................................. 0,8 mL  

SDS 10% .......................................................................................................... 1,6 mL  

2-Mercaptoetanol ............................................................................................... 0,4 mL  

Azul de bromofenol 1% .................................................................................... 0,4 mL  

Água milli-Q ....................................................................................................... 3,8 mL  

Após preparo, as alíquotas foram acondicionadas a -20 ºC.  

 

- Tampão de eletroforese 10%  

Tris 25 mM ............................................................................................................. 30 g  

Glicina 250 mM pH 8,3 ..................................................................................... 144,2 g  

SDS 1% ........................................................................................................... 100 mL  

Água destilada ......................................................................................................... 1 L 

 

- Solução Bis/Acrilamida  

Acrilamida .............................................................................................................. 29 g  

N’ Bis-Metileno ........................................................................................................ 1 g  

Água milli-Q ...................................................................................................... 100 mL  

 

- Solução Tris-HCl 1,0 M 

Tris base ........................................................................................................... 12,11 g  

Água milli-Q ...................................................................................................... 100 mL 

O pH foi ajustado para 6,8 e posteriormente armazenado em vidro âmbar à 

temperatura de 4 ºC. 

 

- Tampão de eletrotransferência 

Tris-HCl 25 mM 

Glicina 192 mM  

Metanol 20% 

Água milli-Q q.s.p. ............................................................................................ 100 mL 

O pH foi ajustado para 8,3.  
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- Solução Tampão Salino Fosfato 10% com Tween® 20 (TBS-T)  

Tris ...................................................................................................................... 60,5 g  

NaCl .................................................................................................................. 87,87 g  

Água milli-Q q.s.p. .................................................................................................... 1L 

O pH foi ajustado para 8,0. No momento da utilização, foi realizada diluição 1:10 em 

água milli-Q e adicionado 0,5% de tween® 20. 

 

 

5.1.3 ELISA  

 

- Solução de tampão fosfato-salino (PBS)  

Idem ao descrito na técnica de Imunofluorescência. 

 

- Solução de ligação pH 9,0 

Fosfato de sódio (Na2PO4) .................................................................................. 0,1 M 

 

- Tampão substrato pH 5,0 

Ácido cítrico .................................................................................................... 34,7 mM 

Fosfato de sódio (Na2PO4) ............................................................................. 66,7 mM 

 

- Substrato 

Ortofenil-diaminobenzidina (OPD) ..................................................................... 0,4 mg 

Água oxigenada (H2O2) ...................................................................................... 0,4 μL 

Tampão substrato q.s.p. ....................................................................................... 1 mL 

 

 

5.1.4 Dosagem de nitrito/nitrato (Griess) 

 

- Coquetel 

NADPH 5% em água ......................................................................................... 500 µL  

Tampão de hidrogeno fosfato de potássio (KH2PO4) 0,5 M pH 7,5 ................ 1000 µL  

Nitrato redutase 10U/500 µl ................................................................................ 50 µL 
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- Ácido fosfórico (H3PO4) a 5%  

Ácido fosfórico (H3PO4) ..................................................................................... 2,5 mL  

Água deionizada .............................................................................................. 47,5 mL  

 

- Solução A 

Sulfanilamida ........................................................................................................ 0,5 g  

Ácido fosfórico (H3PO4) ...................................................................................... 25 mL  

 

- Solução B  

Alfa-naftiletilenodiano (NEED) ............................................................................ 0,05 g  

Água deionizada ................................................................................................. 25 mL  

 

- Reagente de Griess 

Solução A ............................................................................................................ 50 µL  

Solução B ............................................................................................................ 50 µL  

Ácido fosfórico (H3PO4) ....................................................................................... 50 µL  

Água deionizada .................................................................................................. 50 µL 

 

 

5.1.5 Zimografia em gel 

 

- Solução de Acrilamida 30% e Bisacrilamida 0,8% 

Acrilamida ………………………………………………..……………………………… 30 g 

Bisacrilamida …………………………………………..……………………….……… 0,8 g 

Água milli-Q q.s.p. ……………………..……………………………..……..……… 100 mL 

Armazenamento a 4 ºC. 

 

- Solução 4X Tris-HCl/SDS pH 8,8 

Trizma Base ………………………………………………………..…………………… 91 g 

Água milli-Q q.s.p. ……………………………………..……………..……..……… 500 mL 

O pH foi ajustado para 8,8 e solução foi filtrada em papel de filtro. Foram 

adicionados 2 g de SDS (0,4%). Armazenamento a 4 ºC. 
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- Solução 4X tris-HCl/SDS pH 6,8 

Trizma Base ………………………………………………………..………………… 6,05 g 

Água milli-Q q.s.p. ……………………………..……………………..……..……… 100 mL 

O pH foi ajustado para 6,8 e solução foi filtrada em papel de filtro. Foi adicionado 

0,66 g de SDS. Armazenamento a 4 ºC. 

 

- Solução Tris-HCl 1 M pH 7,4 

Trizma Base ………………………………………..………………..………………… 121 g 

Água milli-Q q.s.p. ……………………………..…………………..……………… 1000 mL 

O pH foi ajustado para 7,4. Armazenamento a 4 ºC em frasco âmbar. 

 

- Solução de persulfato de amônio (APS) 10% 

APS ……………….......……….………………………………………..………………… 1 g 

Água milli-Q q.s.p. …………………….……………………………….……..……… 10 mL 

As alíquotas foram armazenadas a -20 ºC. 

 

- Gelatina 40 mg/mL 

Gelatina ………………………………………………..…………………………..……… 1 g 

Água milli-Q aquecida em banho-maria q.s.p. .…………......…………….……… 25 mL 

Armazenamento a -20 ºC. 

 

- Solução de corrida 5X 

Trizma base ………………………………………………..……….………………… 1,51 g 

Glicina …………………………………………………...……………………….……… 72 g 

SDS …………………………………………………...…………….……………..……… 5 g 

Água milli-Q q.s.p. …………………………………….…………….……..……… 1000 mL 

A solução deve ser diluída para 1X para sua utilização. Armazenamento a 4 ºC. 

 

- Solução renaturante Triton X-100 2% 

Triton X-100 ……………………………………..………………………...…..……… 10 mL 

Água milli-Q aquecida em banho-maria q.s.p. .…………......……..…….……… 500 mL 
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- Solução Tris-HCl 50 mM cloreto de cálcio (CaCl2) 10 mM pH 7,4 

Solução tris-HCl 1 M pH 7,4…………………………..……….…………………… 50 mL 

CaCl2 .2 H2O …………………………………………………...…………….………… 2,2 g 

SDS …………………………………………………...…………….……………..……… 5 g 

Água milli-Q q.s.p. …………………………………….…………….……..……… 1000 mL 

Armazenamento a 4 ºC em frasco âmbar. 

 

- Solução Corante 10X 

Metanol 30%…………...……………..……………………….…………………… 300 mL 

Ácido acético 10% ……………………………………………………….………… 100 mL 

Comassie Blue G-250 …………………………...…………….……………..…….…… 5 g 

Água milli-Q q.s.p. …………………………………….…………….……..……… 1000 mL 

Armazenamento em temperatura ambiente em frasco âmbar. Houve reutilização 

após filtração. 

 

- Solução Descorante 

Metanol 30% ………………...………..……………………….…………………… 300 mL 

Ácido acético 10% …………...…………………………………….…….………… 100 mL 

Água milli-Q q.s.p. …………………………………….…………….……..……… 1000 mL 

 

- Tampão de amostra não redutor 2X 

Solução 4X tris-HCl/SDS pH 6,8 .…………………………….……..……………… 25 mL 

Glicerol..…………………………………….…………………...………….………… 20mL 

SDS …………………………………………………...…………….……………..……… 4 g 

Azul de bromofenol…………………………….………….…………….……..……… 1 mg 

Água milli-Q q.s.p. …………………………………….…………..….……..……… 100 mL 

Armazenamento das alíquotas a -70 ºC. 

 

- Tampão de diluição 

Solução Tris-HCl 1 M pH 7,4…………….……..……………………..…………… 2,5 mL 

NaCl …………………………………….…………………...……...……….………… 0,45 g 

Água milli-Q q.s.p. …………………………………….…………..….……………… 50 mL 
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- Padrão de zimografia em gel 

Soro bovino fetal …………………………….……..…………………….…………… 16 µL 

Tampão de diluição ……………………….…………………...………….………… 184µL 

Tampão de amostra não redutor 2X.....………….………………………..……… 200 µL 

Armazenamento de alíquotas a -20 ºC. 

 

 

5.2 Droga e diluentes 

 

 

A droga utilizada neste estudo é denominada ácido (E,E,Z,E)-3-Metil-7-(4-

metilfenil)-9-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2,4,6,8-nonatetraenoico (Ilustração 3), 

de sigla SR11302, um análogo sintético do ácido retinoico. O ácido retinoico 

aumenta a ativação transcricional através de receptores de ácido retinoico (RAR) e 

receptor X retinoide (RXR). A SR11302 inibe a atividade do fator de transcrição AP-1 

em aproximadamente em 80% sobre a ativação do AP-1 induzida por éster de forbol 

(TPA), através dos receptores RARα e RARγ, mas não dos RARβ ou RXRα (Fanjul 

et al., 1994).  

Ao contrário de outros análogos sintéticos do ácido retinoico, a SR11302 não 

reduziu a proliferação nem a diferenciação de células F9, sugerindo que essa droga 

não possui efeito anticâncer. Isso se deve, pelo menos em parte, à não ativação dos 

elementos responsivos ao ácido retinoico (RAREs) por essa droga (Huang et al., 

1997;Fanjul et al., 1994).  Por isso, a SR11302 foi a que melhor se adequou ao 

presente estudo, no qual se desejava apenas a inibição da atividade do AP-1.  

 

 

Ilustração 3: Fórmula química do inibidor de AP-1 SR11302. Adaptado de Fanjul A. et al., 1994 
(Fanjul et al., 1994). 
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O inibidor de AP-1, SR11302, ou o seu diluente foi administrado por via 

intratecal (i.t.), com diferentes protocolos temporais (Tabela 2). Essa droga foi 

administrada também em animais naïve e não foram observadas alterações no limiar 

basal dos mesmos (dados não mostrados).  

 

 

Tabela 2: Protocolos de tratamento com SR11302 

Droga / 

Origem 

 

Protocolo de tratamento 

Dose / Via de        

administração 

Veículo para              

ressuspensão / 

diluição 

SR11302 

(Tocris 

Bioscience, 

Ellisville, 

MO, EUA) 

Pré-tratamento com múltiplas injeções (antes 

da SNI, 1, 2, 3, e 4 dias após SNI); pós- 

tratamento com múltiplas injeções (4, 5, 6 e 

7 dias após SNI ou 7, 8, 9 e 10 dias após 

SNI) ou com injeção única 7 dias após SNI 

3, 10, 30, 60 

ou 100 µg (i.t.) 

Ressuspensão 

em DMSO e 

tween
®
 80 (1:1). 

Diluição em 

NaCl 0,9% 

SNI, Spinal Nerve Injury; i.t., intratecal; DMSO, dimetilsulfóxido; NaCl, cloreto de sódio.  

 

 

5.3 Via de administração da droga 

 

A via de administração do inibidor de AP-1, SR11302, foi a intratecal, 

conforme descrito anteriormente (Papir-Kricheli et al., 1987). Os animais foram 

anestesiados com isoflurano inalatório 2% e tricotomizados na região lombar. 

Posteriormente, o animal foi alocado sobre um dispositivo cilíndrico em decúbito 

ventral, com a coluna vertebral hiperfletida, expondo os interespaços lombares L4 e 

L5. Em seguida, uma agulha hipodérmica nº 26 foi inserida no espaço 

subaracnóideo medular, perfurando a região medial entre as vértebras L4 e L5 (±1) 

num ângulo de 45°. O volume injetado foi de aproximadamente 5 µL por animal. Os 

animais recuperaram os movimentos imediatamente após o término da anestesia. 
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5.4 Animais 

 

 

Foram utilizados camundongos C57BL/6 (20 – 30 g) provenientes do Biotério 

Central da Universidade de São Paulo Campus de Ribeirão Preto (USP-RP), os 

quais foram mantidos no biotério do Departamento de Farmacologia da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto por pelo menos 2 dias anteriores aos experimentos. 

Nesse local, os animais ficaram sob condições de temperatura e ciclo claro/escuro 

controlados, com livre acesso à ração e água. Eles foram alocados no local de 

experimentação com pelo menos 1 hora de antecedência para ambientação. Todos 

os testes comportamentais foram realizados entre 8 e 17 horas. O número de 

animais utilizados em cada experimento variou de 5 a 8 animais por grupo, 

especificado na legenda de cada resultado. 

Os procedimentos experimentais foram realizados de acordo com as normas 

estabelecidas pelo Comitê de Ética para Experimentação Animal (CETEA) da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (Processo 

nº 070/2011, Anexo A) e com as diretrizes para uso de animais experimentais em 

estudos de dor da IASP (Zimmermann, 1983).  

 

 

5.5 Modelo experimental de dor neuropática 

 

 

O modelo experimental de dor neuropática utilizado neste estudo foi 

primariamente descrito em ratos (Decosterd & Woolf, 2000) e anos depois em 

camundongos (Shields et al., 2003). Além de ser um modelo experimental de fácil 

execução, mimetiza os sinais da dor neuropática encontrados na clínica, por 

exemplo, alodinia mecânica, hipernocicepção mecânica, hipernocicepção térmica e 

alodinia ao frio, mas não são verificadas mudanças no limiar térmico ao calor (Woolf 

& Mannion, 1999;Erichsen & Blackburn-Munro, 2002;Al-Amin et al., 2010;Bourquin et 

al., 2006). Por isso, avaliações térmicas (calor) não foram contempladas neste 
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trabalho, visto que não houve diferença significativa entre os grupos estudados 

(dados não mostrados). 

Após anestesia inalatória (isoflurano 2%), a pele da superfície lateral da coxa 

traseira dos animais passou por antissepsia e em seguida foi incisionada, e o 

músculo femoral divulsionado, expondo as três ramificações do nervo ciático 

(peroneal comum, tibial e sural, Ilustração 4).  Esse modelo consiste na amarração 

(fio de sutura 5-0) e imediata transecção das ramificações peroneal comum e tibial 

do nervo ciático, sendo removida uma porção de aproximadamente 1,5 mm. 

A ramificação sural do nervo ciático permanece intacta, preservada, por isso 

esse modelo é denominado Spared Nerve Injury (SNI). Após, o músculo e a pele 

foram suturados com fio de sutura adequado. A técnica cirúrgica desse modelo 

experimental foi elegantemente demonstrada em camundongos, passo a passo em 

vídeo, por Richner e colaboradores (Richner et al., 2011). 

O grupo experimental controle foi composto por animais que foram falsamente 

operados (Sham), ou seja, foi realizada incisão na pele e divulsionamento do 

músculo femoral e exposição do nervo ciático de modo similar ao grupo SNI, porém 

sem qualquer manipulação desse nervo. A seguir, o músculo e a pele foram 

suturados. Possíveis danos no nervo sural podem ser facilmente identificados por 

paralisia e/ou rastejamento da pata operada (Richner et al., 2011). 
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Ilustração 4: Esquema do modelo experimental de dor neuropática Spinal Nerve Injury - SNI. A 
figura demonstra as ramificações eferentes na medula espinal dos segmentos lombares L4, L5 e L6 
formando o nervo ciático, o qual se ramifica, inicialmente, nos nervos tibial, peroneal comum e sural. 
Os dois primeiros são amarrados e cortados e o último, preservado. Adaptado de Calvo e Bennett, 
2012 (Calvo & Bennett, 2012). 

  

 

5.6 Avaliação nociceptiva mecânica  

 

 

O limiar nociceptivo mecânico dos animais foi avaliado de acordo com o 

método up-and-down, conforme descrito anteriormente (Chaplan et al., 1994), 

utilizando os filamentos de von Frey (North Coast Medical, Inc. Morgan Hill, CA). Os 

camundongos foram acondicionados em caixas de acrílico com a face dianteira 

transparente sobre uma tela de arame, proporcionando acesso à pata desses 

animais. Após a climatização dos animais (aproximadamente 1 h), os filamentos de 

von Frey foram aplicados perpendicularmente, sobre a região plantar lateral externa 

da pata traseira dos animais, por um período aproximado de 4 segundos ou até que 

o animal demonstre comportamento nociceptivo, caracterizado por retirada da pata, 



76 

 

  

seguida de lambida da mesma e/ou “flinch”. Essa região da pata do animal é 

inervada pelo ramo sural do nervo ciático, o qual não sofre qualquer tipo de 

manipulação neste modelo experimental. Assim, é uma região crítica no 

desenvolvimento da neuropatia, e, por isso, é a região avaliada pelos filamentos 

(Richner et al., 2011). 

A avaliação dos camundongos foi sempre iniciada com o filamento de 0,4 g. 

Nesse método, pelo menos 6 avaliações, com intervalos de 10 segundos, foram 

feitas, por animal. A ausência de resposta do animal a um determinado filamento 

levou à utilização de outro filamento de maior massa, até que ocorra resposta de 

retirada. Havendo retirada, um filamento de menor massa foi aplicado, por isso 

denominado método de up and down.  

Esse método de avaliação determina 50% do limiar de retirada da pata (Limiar 

50%), calculado de acordo com Dixon (Dixon, 1991) pela seguinte equação:  

 

Limiar 50% = 10[log do último filamento ± (valor da tabela (Dixon, 1991) x 0,4)] 

   

     

5.7 Coleta da medula espinal e dosagem de proteína total 

 

 

De acordo com os experimentos comportamentais realizados no presente 

estudo, foi obtida uma padronização, tal qual postulou a condição temporal de 

retirada da medula espinal, descrita a seguir.  

Sete dias após a SNI, os animais receberam injeção única do inibidor de AP-1 

(SR11302), do seu veículo ou nenhuma injeção. Três horas após essa injeção, os 

animais foram decapitados e colocados em uma mesa cirúrgica própria, 

tricotomizados na região dorso-lombar, seguido de antissepsia dessa região com 

álcool 70%. Posteriormente, foi feita incisão póstero-mediana seguida de abertura 

por planos até a lâmina óssea, realizando a laminectomia, para expor e retirar a 

porção lombar da medula espinal (L4–L5).  

As medulas foram retiradas e estocadas a -70 °C em 1000 µL de reagente 

Trizol® (Ambion – Invitrogen Corporation, Van Allen Way, Carlsbad, EUA), para 

realização de RT-PCR; em 300 µL de tampão RIPA® com inibidores de proteases e 
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fosfatases, para as técnicas de western blotting e zimografia em gel; ou em 250 µL 

em tampão fosfato (PBS), para realização de ELISA e Dosagem indireta de óxido 

nítrico. 

Todas as amostras foram homogeneizadas com o auxílio de um 

homogeneizador (IKAT10 basic ultra-turrax – IKA, Kengeri, Bangalore, Karnataka 

Índia). Posteriormente, as concentrações de proteínas das amostras para zimografia 

em gel e western blotting foram determinadas pelo método colorimétrico Coomassie 

(Bradford Protein Assay Kit; PierceTM, Rockford, IL, EUA), via espectrofotômetro 

(Spectra MAX 250®- Molecular Devices, Silicon Valley, CA, EUA) a um comprimento 

de onda de 595 nm.  

 

 

5.8 Imunofluorescência 

 

 

Depois de submetidos à anestesia inalatória (isoflurano 2%), os animais 

(mesma condição temporal de coleta da medula espinal descrita no tópico anterior) 

foram perfundidos com a solução NaCl 0,9% seguida da solução de paraformaldeido 

4% (PFA) tamponado com tampão fosfato 0,1 M. Após, foi realizada a extração da 

medula espinal na porção lombar (L4 – L5), a qual foi pós-fixada em solução de PFA 

4%, a 4° C, por aproximadamente 2 horas. Posteriormente, retirou-se a solução de 

PFA e foi adicionada solução de sacarose 10 e 20%, mantendo-se, por 

aproximadamente, 12 horas em cada uma. Em seguida, os tecidos foram 

congelados em composto próprio para cortes histológicos contendo uma mistura de 

álcool polivinílico e polietilenoglicol diluído em PBS (OCT – Tissue-Tek®; Sakura 

Finetek Europe B.V., Alphen aan den Rijn, Holanda). As peças congeladas contendo 

a medula espinal foram cortadas em criostato (LEICA CM1850, Alemanha) com 

espessura de 14 μm. Os cortes histológicos apresentaram homogeneidade entre 

eles. 

O ensaio de imunofluorescência foi antecedido pela submissão das lâminas 

à estufa a vácuo por 1 hora, proporcionando uma melhor adesão dos cortes às 

lâminas. Os cortes histológicos fixados foram então lavados 3 vezes com PBS e 

submersos em solução de glicina por no mínimo 1 hora, para a completa retirada de 
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compostos aldeídicos. Posteriormente, foi realizado o bloqueio de ligações 

inespecíficas, pela incubação com solução de bloqueio por 1 hora. Em seguida, os 

cortes foram incubados com solução contendo o anticorpo primário de interesse 

(Tabela 3) a 4 ºC e após,lavados 5 vezes com PBS, por 5 min cada lavagem.  

Então, os cortes foram incubados com solução contendo o anticorpo 

secundário (Tabela 3) por 2 horas à temperatura ambiente, com posterior lavagem 

(5 vezes com PBS, 5 min), para retirar o excesso de anticorpo. Em seguida, foi 

adicionado aos cortes Hoechst 33342, corante fluorescente azul de núcleo e, após, 

os cortes foram novamente lavados. 

Finalmente, as lâminas foram montadas em solução de fluormountTM 

(Southern Biotech, Birmingham, West Midlands, RU) e adicionadas as lamínulas, 

sendo estocadas a 2-8 ºC até a análise microscópica. As imagens foram obtidas 

através de microscopia confocal (Leica TCS-SP 5 AOBS, Leica, Wetzlar, Alemanha), 

em aumento de 40X, com mesma intensidade de laser para todos os grupos. Para a 

quantificação da intensidade de fluorescência, utilizou-se o programa LAS AF versão 

2.6.0 (Leica, Wetzlar, Alemanha). Para isso, foi escolhida, aleatoriamente, uma área 

delimitada no corno dorsal da medula espinal idêntica para os grupos experimentais. 

Nessa área, primeiramente, foi quantificada a intensidade de fluorescência dos 

núcleos, marcados com Hoechst. Após, foi quantificada, nessa mesma área, a 

intensidade de fluorescência do c-Jun fosforilado co-localizado com o núcleo. Assim, 

obteve-se a intensidade de fluorescência do c-Jun ativado/fosforilado nuclear dos 

grupos estudados e o resultado foi demonstrado como c-Jun fosforilado nuclear 

(unidades de fluorescência). 
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Tabela 3: Anticorpos primários e secundários utilizados na imunofluorescência 

Anticorpo Fabricante 
Concentração 

utilizada 

Tempo de 

exposição 

Anti-p-c-Jun Cell signaling 1:100 Overnight 

Anti-Iba1/Alf-1 Millipore 1:300 Overnight 

Anti-GFAP Alexa fluor
®
 488 eBioscience 1:100 Overnight 

Alexa fluor
®
 488 donkey anti-mouse 

Molecular 

Probes 
1:100 2 h 

Alexa fluor
®
 594 goat anti-rabbit Invitrogen 1:400 2 h 

Hoechst 33342 Sigma 1:1000 5 min 

Iba1, molécula adaptadora ligante de cálcio inonizado-1; GFAP, proteína glial fibrilar ácida; h, horas; 
min, minutos. 

 

 

5.9 Avaliação da expressão gênica 

 

 

5.9.1 Processamento das amostras e extração do RNA mensageiro 

 

 

 Os materiais plásticos e soluções utilizados em todo o procedimento descrito 

a seguir estavam livres de RNAse. Para a extração do RNA total, foi adicionado 0,2 

mL de clorofórmio (Merck, Darmstadt, Alemanha) para cada 750 µL de suspensão 

(tecido e Trizol®). As amostras foram centrifugadas a 14.000 rpm por 15 min a 4 °C e 

a fase aquosa, contendo o RNA, foi transferida para outro tubo, o qual já continha 

500 µL de isopropanol (Merck, Darmstadt, Alemanha) gelado. Os tubos foram 

agitados no vórtex e incubados por 15 min a -20 °C, para precipitação do RNA 

disperso na fase aquosa. Posteriormente, as amostras foram novamente 

centrifugadas a 14.000 rpm por 15 min a 4 °C e o sobrenadante foi descartado 

cuidadosamente, ficando aderido aos tubos o precipitado de RNA. A esse 

precipitado foram adicionados 1000 µL de álcool 75% (preparado com água livre de 
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DNA e RNA) e agitados no vórtex. As amostras foram então centrifugadas a 7000 

rpm por 10 min a 4 °C. O sobrenadante foi descartado e o precipitado de RNAm foi 

ressuspendido com 10 µL de água. A concentração de RNAm foi determinada 

através da densidade ótica no comprimento de onda de 260 nm, através de aparelho 

específico (nanoVue plus GE® - GE Life sciences, Little Chalfont, Reino Unido). 

 

 

5.9.2 Síntese de DNA complementar e Reação em cadeia da polimerase-

transcriptase reversa em tempo real 

 

 

O RNA mensageiro (RNAm) foi transcrito para DNA complementar (DNAc) 

utilizando 2 µg de amostra de RNAm, 1 µL de Oligo DT (0,5 µg/µL; Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MO, EUA) e água q.s.p. 7 µL. A solução resultante dessa reação foi levada 

ao termociclador (Eppendorf mastercycler®, Hamburg, Alemanha), no qual foi 

submetida a ciclos de 70 °C por 5 min e 5 °C durante 1 min. A reação foi 

interrompida para adição de uma mistura de reagentes (1 µL de DNTP 10 mM, 4 µL 

de Buffer 5X, 2,4 µL de MgCl2 25 mM, 1 µL transcriptase reversa (Pre-Improm II - 

Promega, Madison, Wisconsin, EUA) e água q.s.p. para 13 µL). Após, a reação foi 

seguida com ciclos de 25 °C por 5 min, 42 °C por 60 min e 70 °C por 15 min. 

A reação em cadeia da polimerase-transcriptase reversa em tempo real foi 

executada com volume final de 6,25 µL para cada tubo, contendo 3,125 µL de 

SYBR-green® (Life technologies, Carlsbad, CA, EUA), 0,25 µL de primer da 

sequência sense (Tabela 4, Life technologies, Carlsbad, CA, EUA), 0,25 µL de 

primer da sequência antisense (Tabela 4, Life technologies, Carlsbad, CA, EUA), 

0,0125 µL de Rox® (Life technologies, Carlsbad, CA, EUA), 1,6125 µL de água e 1 

µL de amostra de DNAc. A placa (MicroAmp® EnduraPlateTM Optical 96-well Fast 

Clear Reaction plate with Barcode, life technologiesTM, Carlsbad, CA, EUA) na qual 

esses reagentes e amostras foram inseridos foi acondicionada em aparelho 

adequado (ViiATM 7 Real-Time PCR System - life technologiesTM, Carlsbad, CA, 

EUA) e mantida a 95 °C por 10 min e mais 40 ciclos de 94 °C (1 min), 56 °C (1 min) 

e 72 °C (2 min). A curva de dissociação foi analisada a 65-95 °C, para verificar se 
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apenas um produto foi amplificado. Amostras que tiveram mais de um pico foram 

excluídas. Os resultados foram analisados através do método comparativo de “cycle 

threshold” (CT). Os resultados foram demonstrados como expressão do gene em 

estudo em relação ao gene endógeno GAPDH. 

 

 

Tabela 4: Sequência dos pares de primers 

Primer Sequência Sense Sequência Antisense 

GAPDH 5’-CATCTTCTTGTGCAGTGCCA-3’ 5’-CGGCCAAATCCGTTCAC-3’ 

Iba1 5’-TGAGGAGCCATGAGCCAAAG-3’ 5’-GCTTCAAGTTTGGACGGCAG-3’ 

p38 5’-AATGCGTCTGACGGGGACACC-3’ 5’-GACAGCCAGGGGATTGGCACC-3’ 

TNF-α 5’-CATCTTCTCAAAATTCGAGTGACAA-3’ 5’-TGGGAGTAGACAAGGTACAACCC-3’ 

IL-6 5’-TTCCCACCCCAATTTCCAAT-3’ 5-CCTTCTGTGACTCCAGCTTATC-3’ 

IL-1β 5’-CTCGCAGCAGCACATCAA C-3’ 5’-TGTTCATCTCGGAGCCTGTAG-3’ 

IL-17A 5’-CTCCAGAAGGCCCTCAGACTA-3’ 5-GGGTCTTCATTGCGGTGG-3’ 

MCP-1 5’-AGAAGGAATGGGTCCAGACA-3’ 5’-TCATTTGGTTCCGATCCAG-3’ 

KC 5’-CTTCCCTTGGACATTTTGTGTC-3’ 5’-TTTGAACGTCTCTGTCCCGAG-3’ 

MMP-9 5’-GCGTGTCTGGAGATTCGACTT-3’ 5’-TATCCACGCGAATGACGCT-3’ 

MMP-2 5’-CGGAGATCTGCAAACAGGACA-3’ 5’-CGCCAAATAAACCGGTCCTT-3’ 

GAPDH, gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase; Iba1, molécula adaptadora ligante de cálcio 
inonizado-1; TNF-α, fator de necrose tumoral alfa; IL, interleucina; MCP-1, proteína quimiotatratente 
de monócitos-1; KC, quimiocina derivada de queratinócitos; MMP, metaloproteinase da matriz 
extracelular. 

 

 

5.10 Western blotting 

 

 

 Após a dosagem de proteínas, foi retirado do sobrenadante das amostras 

volume correspondente a 10 μg (para avaliação da expressão de GFAP), 30 µg 
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(para JNK e ERK) ou 80 µg (para NOSi) de proteína misturados com volume 

correspondente do tampão de amostra e submetidas à desnaturação a 100 ºC por 5 

min.  

 Em seguida, as amostras foram aplicadas em gel de poliacrilamida 7% (NOSi) 

ou 12% (GFAP,JNK, ERK), de 1,0 mm de espessura, no sistema SDS-PAGE, 

conforme descrito anteriormente, para separação por eletroforese. A corrida foi 

realizada sob voltagem inicial de 80 volts no gel de largada e de 100 volts no gel de 

separação. Após a separação das proteínas, o gel e a membrana de nitrocelulose 

foram incubados em tampão de eletrotransferência por 10 min. As proteínas foram 

transferidas para membranas de nitrocelulose 0,2 µm (Amersham Pharmacia 

Biotech, Little Chalfont, RU), utilizando-se um sistema de transferência semi-seco 

(Mini-Trans Blot Electrophoretic Transfer Cell, Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, 

EUA). Após a transferência, as membranas foram coradas com Ponceau 0,5% e 

ácido tricloroacético 3%, para certificação da transferência das proteínas. Em 

seguida, as membranas foram lavadas em água milli-Q e o bloqueio dos sítios 

antigênicos inespecíficos foi realizado pela incubação das membranas por 1 h à 

temperatura ambiente e agitação leve em TBS-t contendo BSA 5% (p/v). 

 Após o bloqueio, as membranas foram lavadas três vezes com TBS-t por 5 

min. Em seguida, foram incubadas sob refrigeração (4 ºC) em solução TBS-t 

contendo BSA 5% (p/v) e o anticorpo primário de interesse (Tabela 5). Após, as 

membranas foram lavadas 3 vezes por 5 min com TBS-t e, em seguida, incubadas 

com anticorpo secundário de interesse (Tabela 5) à temperatura ambiente. 

Posteriormente, as membranas foram novamente lavadas três vezes com TBS-t por 

5 min.  

 A revelação das membranas foi feita com o auxílio de uma mistura de 

reagentes de um kit de quimioluminescência (ECL, Amersham Pharmacia Biotech, 

Little Chalfont, UK) e levadas ao aparelho de revelação (Molecular Image® 

ChemiDocTM XRS; Bio-Rad, Hercules, CA, EUA), onde foi utilizado o filtro 0, por 

aproximadamente 5 min, com o auxílio do software ImageLab® (Bio-Rad, Hercules, 

CA, EUA).  

Para reutilização da membrana de nitrocelulose, a mesma sofreu o processo 

de deblotting, no qual a membrana é lavada com água milli-Q por 5 min e, após, é 

exposta à solução de deblotting (RestoreTM Western Blot Stripping Buffer, Thermo 
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Scientific, Rockford, IL, EUA) por 50 min em agitação moderada à temperatura 

ambiente. Após, a membrana é lavada com TBS-t por três vezes por 5 min. Os 

resultados foram demonstrados como expressão da proteína em questão relativa à 

expressão da β-actina, controle endógeno. 

 

 

Tabela 5: Anticorpos primários e secundários utilizados no western blotting 

Anticorpo Fabricante 
Concentração 

utilizada 

Tempo de 

incubação 

Anti-GFAP BD 1:5000 Overnight 

Anti-p-SAPK/JNK (Thr183/Tyr185) Cell signaling 1:1000 Overnight 

Anti-SAPK/JNK Cell signaling 1:1000 Overnight 

Anti-p-p44/42 MAPK (ERK1/2) 

(Thr202/Tyr204) 
Cell signaling 1:1000 Overnight 

Anti-p44/42 MAPK (ERK1/2) Cell signaling 1:1000 Overnight 

Anti-NOSi Cell signaling 1:500 Overnight 

Anti-β-actina Abcam 1:5000 Overnight 

Anti-mouse IgG KPL 1:10000 1 h 

Anti-rabbit IgG KPL 1:5000 1 h 

GFAP, proteína glial fibrilar ácida; SAPK, proteinoquinase ativada por estresse; JNK, quinase N-
terminal c-Jun; Thr, treonina; Tyr, tirosina; MAPK, proteinoquinases ativadas por mitógenos; ERK, 
quinases regulada por sinal extracelular; NOSi, óxido nítrico sintase induzível; IgG, imunoglobulina; h 
horas. 

 

 

5.11 Ensaio imunoenzimático (ELISA) 

  

 

O ensaio para determinação da concentração na medula espinal de TNF-α, 

IL-1 e KC foi realizado conforme protocolo descrito previamente (Taktak et al., 

1991). Placas de microtitulação (96 poços) foram recobertas com 50 μl de tampão 

PBS contendo 2,0 μg.mL-1 do anticorpo policlonal biotinilado anti-TNF-α, anti-IL-1 
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ou anti-KC, os quais foram diluídos em solução de ligação pH 9,0 e incubados por 

24 horas a 4 ºC. Após esse período, a placa foi lavada de 3 a 5 vezes com PBS 

contendo 0,1% Tween 20® (PBS-T; 200 μl.poço-1), e em seguida foi incubada com 

50 μl de solução de bloqueio (BSA 1%), para bloqueio das ligações inespecíficas, 

durante 2 horas à temperatura ambiente. A placa foi lavada, conforme descrito 

acima, e em seguida foram adicionadas as amostras testes (triplicata), previamente 

colhidas do homogeneizado da medula espinal. Concentrações decrescentes das 

citocinas foram diluídas em PBS-T e utilizadas para a confecção de uma curva 

padrão. A placa foi coberta e mantida durante 12 horas a 4 oC. No terceiro dia, a 

placa foi lavada por três vezes e, posteriormente, adicionados os anticorpos 

biotinilados anti-TNF-α, anti-IL-1 e anti-KC em solução de lavagem contendo 1% de 

soro de cabra (100 μL.poço-1).  

Após 1 hora de incubação à temperatura ambiente, a placa foi lavada e em 

seguida foram adicionados 50 μl de uma solução 1:5000 do conjugado avidina-

peroxidase (DAKO A/S Denmark, Glostrup, Dinamarca) diluída 1:5000 em PBS-T por 

30 minutos. A placa foi lavada e incubada com 50 μl do substrato dihidrocloro 1,2-

fenilenodiamina (ortofenileno diamina, OPD, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) 

diluído em tampão e adicionado 0,4 μl de H2O2 30%/mL. Com o aparecimento de 

cor, a reação foi interrompida pela adição de 75 μl de solução de ácido sulfúrico 

(H2SO4) 1 M. A medida da absorbância foi determinada a 490 nm em um 

espectrofotômetro (Spectra MAX 250® - Molecular Devices, Silicon Valley, CA, EUA). 

Os resultados foram expressos em pg.mg de tecido-1 de TNF-α, IL-1 e KC, em 

relação à curva padrão obtida. 

 

 

5.12 Dosagem indireta de óxido nítrico (Reagente de Griess) 

 

 

 O volume de 50 µL do sobrenadante do homogenato da medula espinal em 

PBS foi incubado a 37 ºC por 18 horas com 50 µL de coquetel contendo a enzima 

nitrato redutase. Essa reação permite a redução do nitrato presente no 

sobrenadante em nitrito, que pode ser dosado pela reação de Griess. Após a 

incubação, 80 µl do reagente de Griess foram adicionados. A absorbância do 
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produto foi registrada em espectrofotômetro (Spectra MAX 250® - Molecular Devices, 

Silicon Valley, CA, EUA), no comprimento de onda de 540 nm, e a concentração foi 

estimada de acordo com a curva padrão de nitrito. Os resultados são expressos em 

µMol de nitrato/nitrito por µg de tecido. 

 

 

5.13 Zimografia em gel 

  

 

A expressão das gelatinases (MMP-2 e MMP-9) na medula espinal foi 

determinada pela técnica de zimografia em gel, conforme descrito previamente 

(Ceron et al., 2012).  

Posteriormente à dosagem de proteínas, do sobrenadante das amostras foi 

retirado volume correspondente a 20 (para avaliar a MMP-9) ou 100 µg (para a 

MMP-2) de proteína misturados em igual volume de tampão contendo SDS, a fim de 

carregar negativamente as proteínas das amostras para a corrida eletroforética, e 

essas amostras foram então submetidas à desnaturação proteica a 40 ºC por 10 

min.  

Após, as amostras foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida a 

7% (MMP-9) ou a 12% (MMP-2), ambos de 1,0 mm de espessura, contendo gelatina 

0,5% (sistema SDS-PAGE - PolyAcrylamide Gel Electrophoresis), utilizando o 

sistema Mini-Protean II Eletrophoresis Cell (Bio-Rad Laboratories, Hercules CA, 

EUA). 

O padrão de zimografia (controle positivo das gelatinases, constituído de soro 

bovino fetal) foi utilizado na quantidade de 10 µL por poço do gel. A corrida foi 

realizada sob voltagem máxima e amperagem constante de 26 ampères por gel.  

Após eletroforese, estes géis foram submetidos a banhos de Triton, para 

remover o SDS, e foram incubados em tampão Tris-CaCl2 pH 7,4 por 

aproximadamente 20 horas (MMP-9) ou 24 horas (MMP-2) a 37 °C, objetivando a 

renaturação das proteínas e ativação enzimática, respectivamente. Os géis foram 

fixados e corados com solução de Coommassie Blue 0,05%, que cora todo o gel em 

azul devido sua afinidade por proteína (gelatina). Para visualização das bandas 
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referentes às MMPs, os géis foram descorados em solução de metanol 30% e ácido 

acético 10%.  

Observa-se a formação de bandas claras, devido à degradação da gelatina 

incorporada ao gel pelas gelatinases, contra o fundo azul escuro do Coomassie. Os 

géis foram fotografados em aparelho adequado (Molecular Image® ChemiDocTM 

XRS, Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EUA), através do filtro 1 - Coomassie 

Blue, com o auxílio do software ImageLab® (Bio-Rad, Hercules CA, EUA). 

A quantificação das bandas das MMPs se deu através do programa ImageJ 

(NIH – National Institutes of Health, Bethesda, MD, EUA). A MMP-2 foi identificada 

pela banda de 72 kDa e a MMP-9, pelas bandas de 84 e 92 KDa.  

 

 

5.14 Análise estatística 

 

 

 Os experimentos foram realizados, pelo menos, duas vezes. Os resultados 

foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM). O número amostral foi 

representado na legenda de cada figura. A análise dos resultados foi feita pelo teste 

de análise de variância (ANOVA) two way, quando houve interação entre os 

tratamentos e o tempo, seguido pelo post-test de Bonferroni. Por outro lado, quando 

os resultados foram de apenas um ponto (tempo), as análises foram realizadas 

usando ANOVA one way, seguido pelo post-test de Bonferroni. O nível de 

significância considerado foi de P<0,05. Para a realização das análises estatísticas 

supracitadas e confecção gráfica foi utilizado um programa estatístico específico 

computadorizado (GraphPad Prism Software, GraphPad Prism 5 Demo, EUA, 2007). 
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6 RESULTADOS 
 

 

6.1 A hipernocicepção mecânica induzida por SNI é dependente do AP-1 

 

 

 Primeiramente, foi estudada a participação do AP-1 na indução da 

hipernocicepção mecânica provocada pelo modelo experimental SNI. Os animais 

submetidos à SNI demonstraram claramente hipernocicepção mecânica por pelo 

menos 14 dias quando comparados aos animais falsamente operados (sham) 

(Figura 1). Por outro lado, o grupo SNI que recebeu tratamento imediatamente antes 

da SNI e nos dias 1, 2, 3 e 4 após a SNI (injeções indicadas pelas setas vermelhas, 

Figura 1) com a maior dose (100 μg.sítio-1 por dia) do inibidor de AP-1 (SR11302), 

ao contrário das demais doses, teve a hipernocicepção mecânica reduzida por volta 

do 14º dia após a SNI (efeito tardio), quando comparado ao grupo SNI tratado com 

veículo (Figura 1). 
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Figura 1: Efeito do pré-tratamento com o inibidor de AP-1 na nocicepção mecânica dos 
animais submetidos à SNI.  Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao modelo experimental de 
dor neuropática (SNI ou SNI + SR) ou falsamente operados (Sham) e, após, foram avaliados quanto à 
nocicepção mecânica, através dos filamentos de von Frey. Os animais receberam injeção intratecal 
imediatamente antes e 1, 2, 3 e 4 dias após a SNI, indicadas pelas setas vermelhas, de veículo 
(Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
 por dia) ou SR11302 (SNI + SR) nas doses de 3, 10, 30, 60 e 100 µg.sítio

-1
 

por dia. Os animais foram submetidos à análise da nocicepção mecânica imediatamente antes da SNI 
e 3, 5, 7, 10 e 14 dias após a SNI. Os resultados foram expressos pela média ± EPM de 8 animais por 
grupo.  # P<0,01 e § P<0,001 indicam diferença estatisticamente significante quando comparado ao 
valor correspondente do grupo dos animais SNI que receberam injeções de veículo (SNI). 

 

 

 Para verificar a importância do AP-1 na manutenção da dor neuropática 

experimental, foram feitos alguns protocolos de pós-tratamento com o inibidor de 

AP-1, SR11302. Primeiramente, foram feitas injeções intratecais únicas diárias 

dessa droga 4, 5, 6 e 7 dias após a SNI, indicadas pelas setas vermelhas, e avaliado 

o comportamento nociceptivo em diversos momentos (Figura 2). No 4º dia após a 

SNI, foram feitas avaliações 1, 3, 5 e 7 horas após a primeira injeção e os animais 

tratados com SR11302 não apresentaram diferença significativa quando 

comparados aos animais tratados com veículo (Figura 2). Todavia, após quatro 

injeções do inibidor de AP-1 (no sétimo dia após SNI), o grupo dos animais tratados 

com 30 µg.sítio-1 (1 hora após a injeção) ou 100 µg.sítio-1 (1 e 3 horas após injeção) 
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do inibidor de AP-1 apresentaram aumento no limiar mecânico quando comparado 

ao grupo dos animais SNI tratados com veículo (Figura 2).   

 

 

 

Figura 2: Efeito do pós-tratamento com múltiplas injeções, iniciadas no 4º dia após SNI, do 
inibidor de AP-1 na nocicepção mecânica dos animais submetidos à SNI. Camundongos 
C57BL/6 foram submetidos ao modelo experimental de dor neuropática (SNI ou SNI + SR) ou 
falsamente operados (Sham) e, após, avaliados quanto à nocicepção mecânica, através dos 
filamentos de von Frey. Os animais receberam injeção intratecal 4, 5, 6 e 7 dias após a SNI, 
indicadas pelas setas vermelhas, de veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
 por dia) ou SR11302 (SNI + 

SR) nas doses de 10, 30 e 100 µg.sítio
-1

 por dia. Os animais foram submetidos à análise da 
nocicepção mecânica imediatamente antes e 4 (0, 1, 3, 5 e 7 horas), 5, 6, 7 (0, 1, 3, 5 e 7 horas), 12, 
14, 18 e 21 dias após a SNI. Os resultados foram expressos pela média ± EPM de 8 animais por 
grupo.  # P<0,01 e § P<0,001 indicam diferença estatisticamente significante quando comparado ao 
valor correspondente do grupo dos animais SNI que receberam injeções de veículo (SNI). 

  

 

 De acordo com a Figura 2, as injeções do inibidor de AP-1, SR11302, 

reduziram a hipernocicepção apenas no sétimo dia após a SNI. Por isso, o próximo 

protocolo de tratamento utilizou 4 injeções de SR11302, uma por dia, a partir do 

sétimo dia após SNI (Figura 3) e foi verificado que o grupo dos animais SNI que 

receberam injeções de doses maiores de SR11302 (30 ou 100 µg.sítio-1), mas não a 

dose de 10 µg.sítio-1, tiveram a hipernocicepção neuropática mecânica atenuada, 
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principalmente 3 e 5 horas após injeção, quando comparado ao grupo SNI tratado 

com veículo (Figura 3). Quando o tratamento com SR11302 é interrompido, os 

animais neuropáticos que receberam essa droga voltam a apresentar 

hipernocicepção neuropática, no dia seguinte à última injeção, semelhante aos 

animais SNI tratados com veículo (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3: Efeito do pós-tratamento com múltiplas injeções, iniciadas no 7º dia após SNI, do 
inibidor de AP-1 na nocicepção mecânica dos animais submetidos à SNI. Camundongos 
C57BL/6 foram submetidos ao modelo experimental de dor neuropática (SNI ou SNI + SR) ou 
falsamente operados (Sham) e, após, avaliados quanto à nocicepção mecânica, através de 
filamentos de von Frey. Os animais receberam injeção intratecal 7, 8, 9 e 10 dias após a SNI, 
indicadas pelas setas vermelhas, de veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1 
por dia) ou SR11302 (SNI + 

SR) nas doses de 10, 30 e 100 µg.sítio
-1

 por dia. Os animais foram submetidos à análise da 
nocicepção mecânica imediatamente antes da SNI e 7 (0, 1, 3, 5 e 7 horas), 8 (0, 1, 3, 5 e 7 horas), 9 
(0, 1, 3 e 5 horas), 10 (0, 1, 3 e 5 horas), 11, 14 e 21 dias após a SNI. Os resultados foram expressos 
pela média ± EPM de 8 animais por grupo.  * P<0,05, # P<0,01 e § P<0,001 indicam diferença 
estatisticamente significante quando comparado ao valor correspondente do grupo dos animais SNI 
que receberam injeções de veículo (SNI). 

  

 

 Com o intuito de reduzir o número de injeções, foi realizada uma única injeção 

intratecal do inibidor de AP-1, SR11302, apenas no sétimo dia. O grupo dos animais 
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SNI tratados com o inibidor de AP-1 tiveram seu limiar nociceptivo mecânico 

aumentado entre 3 e 5 horas após injeção, aproximadamente, quando comparado 

ao grupo dos animais SNI tratados com veículo (Figura 4). Entretanto, essa 

antinocicepção desencadeada pela SR11302 se torna imperceptível dias após a 

injeção (Figura 4). 

 

 

 
Figura 4: Efeito de injeção única de inibidor de AP-1 na nocicepção mecânica dos animais 
submetidos à SNI. Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao modelo experimental de dor 
neuropática (SNI ou SNI + SR) ou falsamente operados (Sham) e avaliados quanto à nocicepção 
mecânica, através de filamentos de von Frey. Os animais receberam injeção intratecal única 7 dias 
após a SNI, indicada pela seta vermelha, de veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
) ou SR11302 (SNI + 

SR; 100 µg.sítio
-1

). Todos os animais foram submetidos à análise da nocicepção mecânica 
imediatamente antes da SNI e 5, 7 (0, 1, 3, 5 e 7 horas), 8, 12 e 14 dias após a SNI. Os resultados 
foram expressos pela média ± EPM de 8 animais por grupo.  * P<0,05 e § P<0,001 indicam diferença 
estatisticamente significante quando comparado ao valor correspondente do grupo dos animais SNI 
que receberam injeções de veículo (SNI). 

 

 

 De acordo com o resultado mostrado na Figura 4, a antinocicepção 

acarretada pelo inibidor de AP-1 (SR11302) foi mais acentuada três horas após a 

injeção intratecal dessa droga nos animais há 7 dias submetidos à SNI. Por isso, 
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para as análises moleculares adiante, foi padronizada a condição temporal de 

retirada da medula espinal sete dias após a SNI, três horas após a injeção única do 

inibidor de AP-1 (SR11302), do seu veículo ou nenhuma injeção (Naïve).  

 

 

6.2 Inibição da ativação do c-jun nuclear na medula espinal pela SR11302 

 

 

 A análise por microscopia confocal demonstrou que houve ativação da 

microglia (Iba1; Figura 5) e dos astrócitos (GFAP; Figura 6) na medula espinal dos 

animais avaliados. Entretanto, não foi possível diferenciar visualmente essa ativação 

entre os grupos. A marcação de núcleos celulares (Hoechst, Figura 5 e Figura 6) 

também foi indiferente entre os grupos estudados. Por outro lado, grupo de animais 

submetidos ao modelo experimental de dor neuropática (SNI) possui maior 

ativação/fosforilação de c-Jun quando comparado ao grupo falsamente operado (c-

Jun-f; Figura 5, Figura 6 e Figura 7). Esse aumento não é verificado no grupo dos 

animais SNI que foram tratados com o inibidor de AP-1 (c-Jun-f; Figura 5, Figura 6 e 

Figura 7) quando comparado com o grupo dos animais SNI tratados com veículo. 

 O número de núcleos e a fluorescência total emitida pelo marcador de núcleo 

Hoechst 33342 não diferiram entre os grupos (dado não mostrado), indicando que a 

área selecionada para quantificação do c-Jun fosforilado nuclear apresenta 

uniformidade na quantidade de células. Os animais SNI apresentaram um aumento 

quanto à localização nuclear do c-Jun ativado/fosforilado na medula espinal quando 

comparado ao grupo falsamente operado (Figura 7). Por outro lado, os animais SNI 

que foram tratados com o inibidor de AP-1 apresentaram redução do c-Jun 

ativado/fosforilado nuclear (Figura 7). Entretanto, as células as quais houve a 

marcação nuclear do c-Jun fosforilado não foram a microglia (Colocalização; Figura 

5) nem os astrócitos (Colocalização; Figura 6). 
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Figura 5: Efeito do inibidor de AP-1 na ativação de c-Jun e da microglia. Camundongos C57BL/6 
foram submetidos ao modelo experimental de dor neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente 
operados (Sham) ou não submetidos a qualquer procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após 
a SNI, os animais receberam injeção i.t. de SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou 

SNI; 5 µl.sítio
-1

) ou nenhuma injeção (Naïve). Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi 
coletada para imunofluorescência (imagem confocal). As imagens demonstram imunoreatividade para 
microglia, através do anticorpo anti-Iba1 (verde, coluna da esquerda); para núcleo, através do 
Hoechst (azul, coluna do meio à esquerda); para c-Jun fosforilado (c-Jun-f), através do anticorpo anti-
p-c-jun (vermelho, coluna do meio à direita) e colocalização dessas três marcações (coluna à direita). 
As setas indicam marcação dupla (lilás). Barras de escala de 50 μm.  
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Figura 6: Efeito do inibidor de AP-1 na ativação de c-Jun e dos astrócitos. Camundongos 
C57BL/6 foram submetidos ao modelo experimental de dor neuropática (SNI ou SNI + SR), 
falsamente operados (Sham) ou não submetidos a qualquer procedimento cirúrgico (Naïve). No 
sétimo dia após a SNI, os animais receberam injeção i.t. de SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), 

veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio
-1

) ou nenhuma injeção (Naïve). Após 3h da injeção, a medula espinal 
(L4-L5) foi coletada para imunofluorescência (imagem confocal). As imagens demonstram 
imunoreatividade para astrócitos, através do anticorpo anti-GFAP (verde, coluna da esquerda); para 
núcleo, através do Hoechst (azul, coluna do meio à esquerda); para c-Jun fosforilado (c-Jun-f), 
através do anticorpo anti-p-c-jun (vermelho, coluna do meio à direita) e colocalização dessas três 
marcações (coluna à direita). As setas indicam marcação dupla (lilás). Barras de escala de 50 μm. 
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Figura 7: Efeito do inibidor de AP-1 na ativação de c-Jun nuclear. Camundongos C57BL/6 foram 
submetidos ao modelo experimental de dor neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente operados 
(Sham) ou não submetidos a qualquer procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após a SNI, os 
animais receberam injeção i.t. de SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou SNI; 5 

µl.sítio
-1

) ou nenhuma injeção (Naïve). Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi coletada para 
imunofluorescência (imagem confocal). A intensidade de fluorescência do c-Jun fosforilado nuclear foi 
mensurada considerando a colocalização com a marcação nuclear (Hoechst 33342). "a", “b” e “c” 
(P<0,05) indicam diferença estaticamente significante quando comparado ao grupo Sham, SNI e 
Naïve, respectivamente. 

 

 

6.3 Ativação de células gliais na medula espinal provocada pela SNI é 

dependente do AP-1 

 

 

 Além de colaborarem para homeostase do sistema nervoso e protegerem a 

barreira hematoencefálica, as células da glia estão intensamente ativadas durante 
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processos dolorosos, nos quais atuam liberando diversos mediadores inflamatórios, 

bem como ativando cinases (Hald et al., 2009). 

 O grupo dos animais submetidos à SNI apresentaram aumento na expressão 

na medula espinal do RNAm do Iba1, marcador de ativação microglial em relação ao 

grupo dos animais falsamente operados (sham) (Figura 8). Todavia, o grupo dos 

animais SNI tratados com inibidor de AP-1, esse aumento é bloqueado em relação 

aos animais SNI tratados com veículo (Figura 8).    

 Ainda, a expressão do GFAP, marcador de ativação astrocitária, encontra-se 

aumentada na medula espinal do grupo dos animais submetidos à SNI quando 

comparado à expressão do grupo dos animais falsamente operados (sham) (Figura 

9). Esse aumento é bloqueado quando os animais SNI são tratados com o inibidor 

de AP-1 em relação aos animais SNI tratados com veículo (Figura 9). 
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Figura 8: Efeito do inibidor de AP-1 na expressão de RNAm de Iba1 na medula espinal de 
animais submetidos à SNI. Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao modelo experimental de 
dor neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente operados (Sham) ou não submetidos a qualquer 
procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após a SNI, os animais receberam injeção i.t. de 
SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
) ou nenhuma injeção (Naïve). 

Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi coletada para análise da expressão de RNAm de 
Iba1 por RT-PCR. A expressão do gene foi normalizada em relação à expressão da GAPDH. Os 
resultados foram expressos pela média ± EPM de 8 camundongos por grupo e representam dois 
experimentos independentes. "a" e “b” (P<0,05) indicam diferença estaticamente significante quando 
comparado ao grupo Sham e SNI, respectivamente. 
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Figura 9: Efeito do inibidor de AP-1 na expressão do GFAP na medula espinal de animais 
submetidos à SNI. Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao modelo experimental de dor 
neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente operados (Sham) ou não submetidos a qualquer 
procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após a SNI, os animais receberam injeção i.t. de 
SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
) ou nenhuma injeção (Naïve). 

Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi coletada para análise da expressão de proteína de 
GFAP por western blotting. (A) Imagem representativa da expressão de GFAP. (B) A expressão da 
proteína GFAP foi dada em relação à expressão da β-actina. Os resultados foram expressos pela 
média ± EPM de 8 camundongos por grupo e representam dois experimentos independentes. "a", “b” 
e “c” (P<0,05) indicam diferença estaticamente significante quando comparado ao grupo Sham, SNI e 
Naïve, respectivamente. 
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6.4 Ativação de proteinocinases ativadas por mitógenos provocada pela 

SNI é dependente do AP-1 

 

 

As proteinocinases ativadas por mitógenos (MAPK) têm sido apontadas como 

essenciais em muitos processos patológicos. Em processos dolorosos/neuropáticos 

há participação das três MAPKs (JNK, ERK e p38), por diferentes vias. Além de 

serem ativadas por mediadores pró-inflamatórios, as MAPKs induzem a liberação 

desses mediadores (Eferl & Wagner, 2003). 

O grupo de animais submetidos à SNI apresentou um aumento na expressão 

da forma fosforilada de JNK (Figura 10A, imagem representativa; Figura 10B, 

gráfico) na medula espinal em relação aos animais falsamente operados (sham). 

Quando se avaliou a JNK total, não houve diferença entre os grupos estudados 

(Figura 10A, imagem representativa; Figura 10C, gráfico). O grupo dos animais 

submetidos à SNI e tratados com o inibidor de AP-1 tiveram a expressão da JNK na 

forma fosforilada, mas não da total, reduzida em relação aos animais SNI tratados 

com veículo (Figura 10A, imagem representativa; Figura 10B, gráfico). 
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Figura 10: Efeito do inibidor de AP-1 na expressão de JNK na medula espinal de animais 
submetidos à SNI. Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao modelo experimental de dor 
neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente operados (Sham) ou não submetidos a qualquer 
procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após a SNI, os animais receberam injeção i.t. de 
SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
) ou nenhuma injeção (Naïve). 

Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi coletada para análise da expressão da proteína JNK 
por western blotting. (A) Figura representativa da expressão de JNK fosforilada (JNKf), JNK total e β-
actina. A expressão da forma fosforilada (B) e total (C) da JNK foi dada em relação à expressão da β-
actina. Os resultados foram expressos pela média ± EPM de 8 camundongos por grupo e 
representam dois experimentos independentes. "a", “b” e “c” (P<0,05) indicam diferença 
estaticamente significante quando comparado ao grupo Sham, SNI e Naïve, respectivamente. 
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Adicionalmente, o modelo experimental SNI desencadeou um aumento na 

expressão na medula espinal da forma fosforilada de ERK1 (Figura 11A, imagem 

representativa; Figura 11B, gráfico) e ERK2 (Figura 11A, imagem representativa; 

Figura 11D, gráfico) em relação aos animais falsamente operados (sham). A 

avaliação da ERK1 total (Figura 11A, imagem representativa; Figura 11C, gráfico) e 

ERK2 total (Figura 11A, imagem representativa; Figura 11E, gráfico) apontou que 

não há diferença entre os grupos estudados.  

O grupo dos animais submetidos à SNI tratados com o inibidor de AP-1 

tiveram a expressão da forma fosforilada de ERK1 (Figura 11A, imagem 

representativa; Figura 11B, gráfico) e ERK2 reduzida (Figura 11A, imagem 

representativa; Figura 11D, gráfico) quando comparada ao grupo dos animais SNI 

que receberam veículo. 
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Figura 11: Efeito do inibidor de AP-1 na expressão de ERK na medula espinal de animais 
submetidos à SNI. Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao modelo experimental de dor 
neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente operados (Sham) ou não submetidos a qualquer 
procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após a SNI, os animais receberam injeção i.t. de 
SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
) ou nenhuma injeção (Naïve). 

Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi coletada para análise da expressão da proteína ERK 
por western blotting. (A) Figura representativa da expressão de ERK1 e ERK2 fosforilada (ERK1f e 
ERK2f, respectivamente), ERK1 e ERK2 total e β-actina. A expressão das proteínas ERK1 e ERK2 
fosforiladas (B e C, respectivamente) e ERK1 e ERK2 totais (D e E, respectivamente) foram dadas 
em relação à expressão da β-actina. Os resultados foram expressos pela média ± EPM de 8 
camundongos por grupo e representam dois experimentos independentes. "a", “b” e “c” (P<0,05) 
indicam diferença estaticamente significante quando comparado ao grupo Sham, SNI e Naïve, 
respectivamente. 

 

A 

B C E D 



104 

 

  

Ainda, observou-se um aumento da expressão de RNAm da MAPK p38 na 

medula espinal do grupo dos animais submetidos à SNI (Figura 12) quando 

comparado ao grupo dos animais falsamente operados (sham). Porém, o grupo dos 

animais SNI tratados com o inibidor de AP-1 não apresentaram esse aumento 

quando comparado ao grupo dos animais SNI tratados com veículo (Figura 12). 

 

 

 

Figura 12: Efeito do inibidor de AP-1 sobre a expressão de RNAm da p38 na medula espinal de 
animais submetidos à SNI. Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao modelo experimental de 
dor neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente operados (Sham) ou não submetidos a qualquer 
procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após a SNI, os animais receberam injeção i.t. de 
SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
) ou nenhuma injeção (Naïve). 

Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi coletada para análise da expressão de RNAm de 
p38 por RT-PCR. A expressão do gene foi normalizada em relação à expressão da GAPDH. Os 
resultados foram expressos pela média ± EPM de 8 camundongos por grupo e representam dois 
experimentos independentes. "a", “b” e “c” (P<0,05) indicam diferença estaticamente significante 
quando comparado ao grupo Sham, SNI e Naïve, respectivamente. 
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6.5 Aumento na expressão de citocinas pró-inflamatórias na medula 

espinal provocado pela SNI é dependente do AP-1 

  

 

 As citocinas pró-inflamatórias estão associadas a quadros 

inflamatórios/dolorosos, principalmente, por induzirem sensibilização central 

(Kawasaki et al., 2008b). 

 O grupo dos animais submetidos à SNI tiveram a expressão na medula 

espinal de RNAm e proteica do TNF-α (Figura13A e 13B, respectivamente) 

aumentada quando comparada à do grupo dos animais falsamente operados 

(sham). O aumento do RNAm de TNF-α não ocorreu quando os animais submetidos 

à SNI tratados com o inibidor de AP-1 foram comparados aos animais SNI tratados 

com veículo (Figura 13A). A expressão proteica na medula espinal da TNF-α foi 

reduzida, porém não significativamente, nos animais tratados com SR11302, no 

momento estudado, comparada à dos animais SNI tratados com veículo (Figura 

13B). 
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Figura 13: Efeito do inibidor de AP-1 sobre a expressão de RNAm e proteica do TNF-α na 
medula espinal de animais submetidos à SNI. Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao 
modelo experimental de dor neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente operados (Sham) ou não 
submetidos a qualquer procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após a SNI, os animais 
receberam injeção i.t. de SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
) ou 

nenhuma injeção (Naïve). Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi coletada para análise da 
expressão de RNAm por RT-PCR (A) ou da proteína de TNF-α por ELISA (B). A expressão do gene 
foi normalizada em relação à expressão da GAPDH (A). Os resultados foram expressos pela média ± 
EPM de 8 (A) ou 5 (B) camundongos por grupo e representam dois experimentos independentes. "a" 
e “b” (P<0,05) indicam diferença estaticamente significante quando comparado ao grupo Sham e SNI, 
respectivamente. 

 

 

 Os animais submetidos à falsa cirurgia (Sham) e à SNI tiveram a expressão 

na medula espinal de RNAm da IL-6 aumentada (Figura 14) em relação aos animais 

que não sofreram qualquer intervenção cirúrgica ou injeção (Naïve). Esse aumento 

não ocorre quando os animais submetidos à SNI tratados com o inibidor de AP-1 

são comparados aos animais SNI tratados com veículo (Figura 14). 
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Figura 14: Efeito do inibidor de AP-1 sobre a expressão de RNAm da IL-6 na medula espinal de 
animais submetidos à SNI. Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao modelo experimental de 
dor neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente operados (Sham) ou não submetidos a qualquer 
procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após a SNI, os animais receberam injeção i.t. de 
SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
) ou nenhuma injeção (Naïve). 

Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi coletada para análise da expressão de RNAm de IL-
6 por RT-PCR. A expressão do gene foi normalizada em relação à expressão da GAPDH. Os 
resultados foram expressos pela média ± EPM de 8 camundongos por grupo e representam dois 
experimentos independentes. "a", “b” e “c” (P<0,05) indicam diferença estaticamente significante 
quando comparado ao grupo Sham, SNI e Naïve, respectivamente. 

  

 

 Os animais submetidos à SNI tiveram a expressão na medula espinal de 

RNAm e proteica da IL-1β (Figura 15A e 15B, respectivamente) aumentada em 

relação aos animais falsamente operados (sham). Esse aumento não ocorreu 

quando os animais submetidos à SNI tratados com o inibidor de AP-1 são 

comparados com os animais SNI tratados com veículo (Figura 15A e 15B, 

respectivamente). 
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Figura 15: Efeito do inibidor de AP-1 sobre a expressão de RNAm e proteica da IL-1β na 
medula espinal de animais submetidos à SNI. Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao 
modelo experimental de dor neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente operados (Sham) ou não 
submetidos a qualquer procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após a SNI, os animais 
receberam injeção i.t. de SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
) ou 

nenhuma injeção (Naïve). Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi coletada para análise da 
expressão de RNAm por RT-PCR (A) ou da proteína de IL-1β por ELISA (B). A expressão do gene foi 
normalizada em relação à expressão da GAPDH (A). Os resultados foram expressos pela média ± 
EPM de 8 camundongos por grupo e representam dois experimentos independentes. "a" e “b” 
(P<0,05) indicam diferença estaticamente significante quando comparado ao grupo Sham e SNI, 
respectivamente. 

  

 

 Ademais, outra citocina pró-inflamatória avaliada foi a IL-17A. Os animais 

submetidos à SNI tiveram a expressão na medula espinal de RNAm da IL-17A 

aumentada (Figura 16) em relação aos animais falsamente operados (Sham). Nos 

animais submetidos à SNI tratados com o inibidor de AP-1, esse aumento não 

ocorreu, quando comparados aos animais SNI tratados com veículo (Figura 16). 
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Figura 16: Efeito do inibidor de AP-1 sobre a expressão de RNAm da IL-17A na medula espinal 
de animais submetidos à SNI. Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao modelo experimental 
de dor neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente operados (Sham) ou não submetidos a qualquer 
procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após a SNI, os animais receberam injeção i.t. de 
SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
) ou nenhuma injeção (Naïve). 

Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi coletada para análise da expressão de RNAm de IL-
17A por RT-PCR. A expressão do gene foi normalizada em relação à expressão da GAPDH. Os 
resultados foram expressos pela média ± EPM de 8 camundongos por grupo e representam dois 
experimentos independentes. "a" e “b” (P<0,05) indicam diferença estaticamente significante quando 

comparado ao grupo Sham e SNI, respectivamente. 
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6.6 Aumento na expressão de quimiocinas na medula espinal provocado 

pela SNI é dependente do AP-1 

 

 

 As quimiocinas fazem parte de uma família especializada de citocinas e estão 

relacionadas principalmente à sinalização celular, caracterizando-as como potentes 

mediadores, inclusive da inflamação, contribuindo para a sensibilização central (Gao 

et al., 2009).  

 Uma quimiocina importante é a MCP-1 (CCL2), a qual conhecidamente 

recruta monócitos, células T de memória e células dendríticas para os locais 

de lesão tecidual ou infecção. Os animais submetidos à SNI tiveram a expressão de 

RNAm de MCP-1 aumentada na medula espinal (Figura 17) em relação aos animais 

falsamente operados (Sham). Esse aumento não ocorreu quando os animais 

submetidos à SNI tratados com o inibidor de AP-1 foram comparados aos animais 

SNI tratados com veículo (Figura 17). 
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Figura 17: Efeito do inibidor de AP-1 na expressão de RNAm do MCP-1 na medula espinal de 
animais submetidos à SNI. Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao modelo experimental de 
dor neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente operados (Sham) ou não submetidos a qualquer 
procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após a SNI, os animais receberam injeção i.t. de 
SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
) ou nenhuma injeção (Naïve). 

Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi coletada para análise da expressão de RNAm de 
MCP-1 por RT-PCR. A expressão do gene foi normalizada em relação à expressão da GAPDH. Os 
resultados foram expressos pela média ± EPM de 8 camundongos por grupo e representam dois 
experimentos independentes. "a", “b” e “c” (P<0,05) indicam diferença estaticamente significante 
quando comparado ao grupo Sham, SNI e Naïve, respectivamente. 

 

 

 Os animais submetidos à SNI tiveram não somente a expressão na medula 

espinal de RNAm da quimiocina MCP-1 aumentada, mas também a de RNAm e 

proteica de KC (Figura 18A e 18B, respectivamente), outra quimiocina importante, 

quando comparada à dos animais falsamente operados (sham). Esse aumento não 

ocorreu quando os animais submetidos à SNI tratados com o inibidor de AP-1 foram 

comparados aos animais SNI tratados com veículo (Figura 18A e 18B, 

respectivamente). 
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Figura 18: Efeito do inibidor de AP-1 sobre a expressão do RNAm e da proteína de KC na 
medula espinal de animais submetidos à SNI. Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao 
modelo experimental de dor neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente operados (Sham) ou não 
submetidos a qualquer procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após a SNI, os animais 
receberam injeção i.t. de SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
) ou 

nenhuma injeção (Naïve). Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi coletada para análise da 
expressão de RNAm por RT-PCR (A) ou da proteína de KC por ELISA (B). A expressão do gene foi 
normalizada em relação à expressão da GAPDH (A). Os resultados foram expressos pela média ± 
EPM de 8 camundongos por grupo e representam dois experimentos independentes. "a", “b” e “c” 
(P<0,05) indicam diferença estaticamente significante quando comparado ao grupo Sham, SNI e 
Naïve, respectivamente. 
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6.7 Aumento na concentração de óxido nítrico e na expressão da óxido 

nítrico sintase induzível na medula espinal provocado pela SNI é 

dependente do AP-1 

 

 

 Além das citocinas pró-inflamatórias apresentadas até aqui, outros 

mediadores podem caracterizar um quadro inflamatório/doloroso, por exemplo, o 

óxido nítrico (Cury et al., 2011). Através de avaliação das concentrações dos 

metabólitos do óxido nítrico (NO), nitrato e nitrito, observou-se aumento da produção 

de óxido nítrico na medula espinal dos animais submetidos à SNI (Figura 19) quando 

comparado aos animais falsamente operados (sham). Esse aumento não foi 

observado nos animais SNI tratados com o inibidor de AP-1 quando comparado aos 

animais SNI tratados com veículo (Figura 19). 

 A produção desse mediador químico pode ser por diferentes meios, sendo 

principalmente via enzimática, pelas óxido nítrico sintases (NOS). Uma das 

isoformas de NOS é induzida por diferentes mediadores em condições dolorosas, a 

chamada óxido nítrico sintase induzível (NOSi), que produz NO em altas 

concentrações (De et al., 2006). O grupo dos animais submetidos à SNI apresentou 

um aumento na expressão de NOSi na medula espinal em relação ao grupo dos 

animais falsamente operados (sham) (Figura 20). Porém, os animais SNI tratados 

com o inibidor de AP-1 não apresentaram esse aumento quando comparados aos 

animais SNI tratados veículo (Figura 20). 
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Figura 19: Efeito do inibidor de AP-1 na estimativa da concentração de óxido nítrico na medula 
espinal em animais submetidos à SNI. Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao modelo 
experimental de dor neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente operados (Sham) ou não submetidos 
a qualquer procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após a SNI, os animais receberam injeção 
i.t. de SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
) ou nenhuma injeção 

(Naïve). Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi coletada para estimativa da concentração 
de óxido nítrico, através da reação de Griess. Os resultados foram expressos pela média ± EPM de 5 
camundongos por grupo e representam dois experimentos independentes. "a", “b” e “c” (P<0,05) 
indicam diferença estaticamente significante quando comparado ao grupo Sham, SNI e Naïve, 
respectivamente. 
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Figura 20: Efeito do inibidor de AP-1 na expressão da óxido nítrico sintase induzível na medula 
espinal de animais submetidos à SNI. Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao modelo 
experimental de dor neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente operados (Sham) ou não submetidos 
a qualquer procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após a SNI, os animais receberam injeção 
i.t. de SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
) ou nenhuma injeção 

(Naïve). Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi coletada para análise da expressão da 
NOSi por western blotting (A e B). (A) Figura representativa. (B) A expressão proteica da NOSi foi 
dada em relação à expressão da β-actina. Os resultados foram expressos pela média ± EPM de 8 
camundongos por grupo e representam dois experimentos independentes. "a", “b” e “c” (P<0,05) 
indicam diferença estaticamente significante quando comparado ao grupo Sham, SNI e Naïve, 

respectivamente. 
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6.8 Aumento da atividade gelatinolítica das gelatinases provocado pela SNI 

é dependente do AP-1 

  

 

 Além dos mediadores pró-inflamatórios avaliados, as metaloproteinases da 

matriz extracelular (MMP) têm importante papel em processos patológicos. Nesse 

quadro, as mais estudadas têm sido as gelatinases, MMP-9 e MMP-2 (Zhang et al., 

2011). 

No grupo dos animais submetidos à SNI foi observado aumento da expressão 

do RNAm (Figura 21) e proteica da MMP-9 (Figura 22A, figura representativa do gel; 

Figura 22B, gráfico) na medula espinal quando comparado ao grupo dos animais 

falsamente operados (sham). Já nos animais submetidos à SNI tratados com o 

inibidor de AP-1 não foi observado aumento na expressão de RNAm (Figura 21) e 

proteica de MMP-9 (Figura 22A, figura representativa do gel; Figura 22B, gráfico) 

quando comparado aos animais SNI tratados com veículo. 
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Figura 21: Efeito do inibidor de AP-1 na expressão de RNAm da MMP-9 na medula espinal de 
animais submetidos à SNI. Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao modelo experimental de 
dor neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente operados (Sham) ou não submetidos a qualquer 
procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após a SNI, os animais receberam injeção i.t. de 
SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
) ou nenhuma injeção (Naïve). 

Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi coletada para análise da expressão de RNAm de 
MMP-9 por RT-PCR. A expressão do gene foi normalizada em relação à expressão da GAPDH. Os 
resultados foram expressos pela média ± EPM de 8 camundongos por grupo e representam dois 
experimentos independentes. "a", “b” e “c” (P<0,05) indicam diferença estaticamente significante 
quando comparado ao grupo Sham, SNI e Naïve, respectivamente. 
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Figura 22: Efeito do inibidor de AP-1 na expressão proteica da MMP-9 na medula espinal de 
animais submetidos à SNI. Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao modelo experimental de 
dor neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente operados (Sham) ou não submetidos a qualquer 
procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após a SNI, os animais receberam injeção i.t. de 
SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
) ou nenhuma injeção (Naïve). 

Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi coletada para análise da expressão de proteína da 
MMP-9 por zimografia em gel. (A) Imagem representativa de um zimograma de gelatina SDS-PAGE. 
(B) Gráfico correspondente à zimografia em gel da MMP-2. Os pesos moleculares das bandas da 
MMP-9 foram identificados após eletroforese em SDS-PAGE 7%, através do padrão de zimografia 
(Padrão, 10 µl). Os resultados foram expressos pela média ± EPM de 8 camundongos por grupo e 
representam dois experimentos independentes. "a", “b” e “c” (P<0,05) indicam diferença 
estaticamente significante quando comparado ao grupo Sham, SNI e Naïve, respectivamente. 
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No tempo avaliado, a expressão do RNAm da MMP-2 foi inalterada entre os 

grupos estudados (Figura 23). Entretanto, a atividade gelatinolítica da MMP-2 foi 

aumentada na medula espinal dos animais submetidos à SNI (Figura 24A, figura 

representativa do gel; Figura 24B, gráfico) quando comparada à dos animais 

falsamente operados (sham). Nos na não foi observado esse aumento comparado 

aos animais SNI tratados com veículo (Figura 24A, figura representativa do gel; 

Figura 24B, gráfico). 

 

 

 

Figura 23: Efeito do inibidor de AP-1 na expressão de RNAm da MMP-2 na medula espinal de 
animais submetidos à SNI. Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao modelo experimental de 
dor neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente operados (Sham) ou não submetidos a qualquer 
procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após a SNI, os animais receberam injeção i.t. de 
SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
) ou nenhuma injeção (Naïve). 

Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi coletada para análise da expressão de RNAm de 
MMP-2 por RT-PCR. A expressão do gene foi normalizada em relação à expressão da GAPDH. Os 
resultados foram expressos pela média ± EPM de 8 camundongos por grupo e representam dois 
experimentos independentes.  
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Figura 24: Efeito do inibidor de AP-1 na expressão da MMP-2 na medula espinal de animais 
submetidos à SNI. Camundongos C57BL/6 foram submetidos ao modelo experimental de dor 
neuropática (SNI ou SNI + SR), falsamente operados (Sham) ou não submetidos a qualquer 
procedimento cirúrgico (Naïve). No sétimo dia após a SNI, os animais receberam injeção i.t. de 
SR11302 (SNI + SR; 100 μg.sítio

-1
), veículo (Sham ou SNI; 5 µl.sítio

-1
) ou nenhuma injeção (Naïve). 

Após 3h da injeção, a medula espinal (L4-L5) foi coletada para análise da proteína da MMP-2 por 
zimografia em gel. (A) Imagem representativa de um zimograma de gelatina SDS-PAGE. (B) Gráfico 
correspondente à zimografia em gel da MMP-2. O peso molecular da banda da MMP-2 foi identificado 
após eletroforese em SDS-PAGE 12% através do padrão de zimografia (Padrão, 10 µl). Os 
resultados foram expressos pela média ± EPM de 8 camundongos por grupo e representam dois 
experimentos independentes. "a" e “b” (P<0,05) indicam diferença estaticamente significante quando 
comparado ao grupo Sham e SNI, respectivamente. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

A dor neuropática é causada, geralmente, por lesões ou disfunções nervosas, 

tratamentos medicamentosos ou por doenças que afetam o sistema 

somatossensorial, acarretando redução drástica na qualidade de vida e até mesmo 

ser severamente debilitante (Manjavachi et al., 2013). 

Por isso, esforços têm sido feitos para que a fisiopatologia da dor neuropática 

seja mais bem compreendida e, como resultado, a descoberta de novos alvos 

farmacológicos para tratamento da mesma. Objetivando uma melhor compreensão 

da fisiopatologia da dor neuropática, modelos animais dessa patologia têm sido 

utilizados desde o início da década de 70, quando Wall e colaboradores 

reconheceram que uma lesão no nervo periférico ocasionou mecanismos 

fisiopatológicos distintos daqueles apresentados por modelos experimentais de dor 

aguda (Wall & Gutnick, 1974b). 

No presente trabalho, foi utilizado o modelo experimental de lesão limitada do 

nervo ciático (Spared Nerve Injury - SNI), menos invasivo que outros modelos e cujo 

perfil de resposta entre os animais tem pouca variação. Esse modelo provoca 

hipersensibilidade mecânica imediatamente após a cirurgia, a qual permanece por 

muitos dias, verificada através da hipernocicepção e alodinia mecânica (Decosterd & 

Woolf, 2000). Além desses sinais característicos de uma lesão nervosa, a SNI 

também provoca hipernocicepção térmica e alodinia ao frio, mas não são verificadas 

mudanças no limiar basal térmico ao calor, de maneira semelhante ao que ocorre 

em humanos com dor neuropática (Woolf & Mannion, 1999). Quanto a esse 

fenômeno, acredita-se que há uma mudança na sensibilidade dos nociceptores, mas 

não uma mudança na excitabilidade dos terminais somatossensoriais (Decosterd & 

Woolf, 2000). Então, por mimetizar os sinais de dor neuropática em humanos e ser 

de fácil execução, esse modelo experimental de dor neuropática foi escolhido para 

este trabalho. 

Uma propriedade da dor neuropática experimental e clínica é a sensibilização 

central, fenômeno identificado particularmente com a redução do limiar nociceptivo e 

aumento na responsividade dos neurônios do corno dorsal da medula espinal a 

estímulos diversos (Woolf, 2011). Com isso, os neurônios sensibilizados permitem 
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que estímulos não nocivos provoquem dor (alodinia) e facilitam a transmissão de 

estímulos previamente dolorosos, ou seja, a sensação dolorosa é intensificada 

(hiperalgesia/hipernocicepção) (Ji et al., 2003). A sensibilização central ocorre 

devido à repetida estimulação dos nociceptores e em decorrência de alterações 

plásticas nos neurônios e células envolvidas na transmissão nervosa e sustentação 

dos neurônios, como células da glia. Essas alterações costumam ocorrer via 

segundos mensageiros cuja expressão/atividade estão sob comando de fatores de 

transcrição, por exemplo, o NF-κB (Xu et al., 2001). 

 Entretanto, pouco se sabe da correlação entre o AP-1, um outro fator de 

transcrição importante, e a dor neuropática. Até o momento, já foi descrita a 

participação desse fator na indução da expressão de diversos mediadores 

inflamatórios, inclusive na artrite reumatoide, uma patologia dolorosa (Schonthaler et 

al., 2011b;Zenz et al., 2008a;Rylski & Kaczmarek, 2004). O presente trabalho 

verificou, pela primeira vez, a participação do AP-1 na hipernocicepção mecânica 

provocada por um modelo experimental de dor neuropática. Para isso, foi utilizada a 

ferramenta farmacológica de inibição do AP-1 SR11302, um análogo do ácido 

retinoico. Essa droga foi escolhida porque possui seletividade de inibição do AP-1 de 

mais de oitenta por cento sobre a ativação do AP-1 induzida por éster de forbol 

(TPA), sem induzir a transativação de genes induzida pelo AP-1 (Fanjul et al., 1994). 

Ademais, essa droga não tem efeito significativo sobre os elementos responsivos ao 

ácido retinoico, sequência-consenso responsável pela indução transcricional desse 

ácido (Fanjul et al., 1994). 

 Os resultados deste estudo apontaram que a hipernocicepção mecânica 

desencadeada pela SNI é, pelo menos em parte, dependente do AP-1. Essa 

dependência foi melhor visualizada quando os animais receberam a droga após a 

SNI (pós-tratamento), o que sugere que o AP-1 seja mais importante na manutenção 

que na indução da hipernocicepção neuropática neste modelo experimental. Isso 

nos fez acreditar que o AP-1 pode ser um novo alvo farmacológico para o tratamento 

da dor neuropática. Obviamente, foi necessário entender melhor o porquê o bloqueio 

do AP-1 provocava antinocicepção no modelo experimental estudado.  

A injeção do inibidor de AP-1, SR11302, foi feita pela via intratecal, no canal 

raquidiano, diretamente no espaço subaracnoideo, que por mais que seja cuidadosa 

e executada por profissional altamente treinado, pode lesionar a medula espinal. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_raquideano&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_raquideano&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_raquideano&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subaracnoide
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Quando lesionada, pode haver migração de neutrófilos, células cujo conteúdo 

citoplasmático é rico em diversas enzimas e mediadores inflamatórios, por exemplo, 

citocinas pró-inflamatórias e metaloproteinases da matriz extracelular. Ou seja, 

esses mediadores estariam sendo formados e liberados em virtude dessa possível 

lesão na medula espinal e não em decorrência da ativação do AP-1 após a SNI, o 

que constituiria uma limitação metodológica para avaliação dos nossos achados. 

Todavia, as medulas espinais que receberam injeção intratecal (SR11302 ou 

veículo) não apresentaram migração de neutrófilos (dado não mostrado), 

descartando a possibilidade de algum dano significativo à medula espinal provocado 

pela injeção intratecal.  

A droga SR11302 é, atualmente, a mais utilizada experimentalmente para 

inibição de AP-1, mesmo que ainda tenha seu mecanismo de ação inibitório do AP-1 

não elucidado por completo (Fanjul et al., 1994). Essa droga é frequentemente 

referenciada em estudos in vitro, por isso, foi necessário saber se na dose e nas 

condições experimentais utilizadas no presente estudo (in vivo) houve realmente a 

inibição do AP-1. Já é sabido que a expressão do AP-1 é rapidamente induzida, 

porque esse fator de transcrição é constituído por proteínas induzidas por genes de 

expressão imediata (IEGs), os quais são expressos de maneira transitória, gerando 

RNAm com tempo de meia-vida reduzido (Karin, 1995). Corroborando com essas 

informações, foi relatado aumento na expressão do AP-1 uma hora após lesão da 

medula espinal através de um modelo experimental de dor neuropática em ratos (Xu 

et al., 2001). Aliás, a expressão de c-Fos, um IEG e um dos principais componentes 

do AP-1, é detectada em aproximadamente 30 minutos a 1 hora nas lâminas 

superficiais da medula espinal após diferentes estímulos térmicos, mecânicos ou 

químicos (Coggeshall, 2005). 

Não obstante, é muito difícil identificar e afirmar com precisão aumento ou 

diminuição da expressão e ativação do AP-1, pois pode ser formado por inúmeras 

combinações de proteínas (Karin et al., 1997b). A maioria dos estudos relaciona o 

aumento da expressão e ativação (fosforilação) de c-Jun e, menos frequente, do c-

Fos, principais constituintes do dímero do AP-1, com o aumento da expressão e 

ativação do AP-1 (Angel et al., 1988;Allegretto et al., 1990;Foletta et al., 

1998;Wagner & Eferl, 2005). Assim, o presente trabalho confirmou a eficácia do 

inibidor do AP-1, SR11302, através da análise da imunofluorescência de c-Jun 
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ativado (fosforilado).  O c-Jun fosforilado teve sua localização no núcleo celular, 

sugerindo fortemente que o c-Jun se encontra ativado. Em relação ao tipo celular, 

provavelmente o c-Jun ativado se encontra no núcleo dos neurônios, haja vista que 

não houve colocalização do c-Jun fosforilado nuclear com Iba1 (marcador de 

microglia) nem com GFAP (marcador de astrócitos) na medula espinal. Apesar da 

ativação da microglia e dos astrócitos ser evidente pela imunofluorescência, não foi 

possível identificar diferenças entre os grupos estudados. Por isso, a ativação das 

células gliais foi mais bem avaliada pelas técnicas de RT-PCR (microglia) e western 

blotting (astrócitos). 

A ativação das células gliais ocorre após indução experimental de dor 

neuropática per se, conforme já foi reportado, mas também pode ser ativada por 

citocinas, quimiocinas, neuropeptídeos etc. (Xie et al., 2009;Hald et al., 2009;Gao & 

Ji, 2010a). Aliás, na medula espinal, a interrupção da homeostase causada pela dor 

neuropática experimental transforma células residentes gliais (microglia e astrócitos) 

em células relacionadas ao estado doloroso, através de mudanças morfológicas e 

liberação de mediadores algógenos (Clark et al., 2013;Austin & Moalem-Taylor, 

2010). A ativação microglial é caracterizada pelo aumento na expressão de 

diferentes marcadores, como o CD11b e Iba1, bem como a ativação da MAPK p38 

(McMahon et al., 2005;Terayama et al., 2008). Corroborando com essas 

informações, este estudo demonstrou que a SNI desencadeia ativação da microglia, 

através do aumento da expressão do RNAm do marcador de atividade microglial 

Iba1 e da MAPK p38, ambos dependentes da ativação de AP-1. Outros estudos já 

haviam sugerido que o AP-1 esteja relacionado à ativação da microglia (Jeong et al., 

2013;Schnegg et al., 2012). Nesse contexto, a microglia é reportada como uma das 

primeiras células da medula espinal a ser ativada, aproximadamente 4 horas após 

lesão nervosa periférica (Tanga et al., 2004), mas se prolonga por meses (Clark et 

al., 2007a;Clark et al., 2007b;Coyle, 1998). A ativação da microglia na medula 

espinal promove a facilitação do estímulo doloroso, pois libera diversos mediadores 

inflamatórios, como TNF-α, IL-6, IL-1β, NO, PGE2, os quais aumentam a ativação 

dos neurônios espinais, provocando sensibilização central (Austin & Moalem-Taylor, 

2010). Além disto, a microglia também é reportada como responsável pela ativação 

dos astrócitos (Rohl et al., 2007). 
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Os astrócitos representam o tipo celular mais abundante do sistema nervoso 

central e sua ativação é verificada dias após indução experimental de dor 

neuropática e se prolonga por muitos dias, por isso, parecem importantes na 

manutenção desse quadro (Hald et al., 2009;Tanga et al., 2004). O aumento da 

ativação dos astrócitos, mensurado através de marcadores específicos, como o 

GFAP e S100β, foi observado em diferentes modelos experimentais de dor 

neuropática (Stuesse et al., 2001;Coyle, 1998;Vega-Avelaira et al., 2007). De modo 

não diferente, dados do presente trabalho demonstraram que a SNI provocou 

aumento na ativação dos astrócitos, através do aumento da expressão de GFAP, 

marcador de astrócitos, dependente de AP-1. Essa ativação pode ter sido causada 

pela microglia anteriormente ativada. Além disso, o AP-1 pode estar contribuindo 

para a ativação astrocitária via regulação transcricional do GFAP ou por alguma via 

indireta, via ativação neuronal, como sugerem os dados de localização da forma 

fosforilada de c-Jun. Logo, nossos dados corroboram com Bachetti e colaboradores, 

que reportaram que a expressão do GFAP foi induzida por diversos fatores de 

transcrição, inclusive pelo AP-1 (Bachetti et al., 2010).  

A ativação astrocitária decorrente de lesão nervosa periférica ocasiona 

liberação de mediadores pró-inflamatórios na medula espinal e no cérebro, ligados à 

manutenção da dor neuropática e aos aspectos afetivo-motivacionais da dor 

neuropática, respectivamente (Austin & Moalem-Taylor, 2010). Entre os mediadores 

liberados após ativação dessas células estão TNF-α, IL-6, IL-1β, NO, PG, 

aminoácidos excitatórios, ATP, os quais promovem a redução do limiar de ativação 

dos nociceptores, além de ativar diretamente os neurônios, facilitando a condução 

nervosa da dor – sensibilização central (Austin & Moalem-Taylor, 2010). Em prova 

disso, Wei e colaboradores demonstraram que a ligação do nervo infraorbital 

provocou ativação astrocitária por pelo menos 28 dias, acompanhada de aumento 

na expressão de TNF-α e IL-1β na medula rostral ventromedial, local este que, 

quando administrado flurocitrato, inibidor de astrócitos, ou propentofilina, inibidor da 

microglia e liberação de citocinas (Raghavendra et al., 2003b), houve atenuação da 

hipersensibilização provocada pelos mediadores acima supracitados (Wei et al., 

2008). Logo, a inibição da ativação de células gliais são medidas farmacológicas 

bastante interessantes para o tratamento da dor neuropática, pois evitaria a 
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liberação de inúmeros mediadores pró-nociceptivos, bem como a ativação de 

proteinoquinases. 

A ativação de proteinocinases ativadas por mitógenos (MAPK) ocorre, dentre 

outros locais, nas células gliais após lesão nervosa experimental, e medeiam 

diferentes fases da dor neuropática (Zhuang et al., 2005). Após indução de 

hipernocicepção neuropática pelo modelo experimental SNL (Spinal Nerve Ligation), 

ocorre na medula espinal um aumento na fosforilação da ERK nos diferentes tempos 

estudados na microglia e astrócitos (Mika et al., 2013), de p38 na microglia (Tsuda et 

al., 2004) e de JNK nos astrócitos durante todo o tempo avaliado, contribuindo para 

a manutenção da dor neuropática experimental (Gao et al., 2009;Zhuang et al., 

2006). Quando a via da JNK é inibida, por injeção intratecal de um peptídeo inibidor 

de JNK, a instalação do quadro hipernociceptivo desencadeado por modelo animal 

de hipernocicepção neuropática é prevenida (Zhuang et al., 2006). 

Neste trabalho, verificou-se aumento na expressão da JNK ativada 

(fosforilada), dependente de AP-1 nos animais submetidos à SNI. Frequentemente, a 

ativação da JNK é acompanhada pelo aumento da expressão de c-Jun (Zhuang et 

al., 2006). Em consequência da inibição de JNK pelo inibidor de AP-1, o seu 

principal substrato c-Jun provavelmente teve sua ativação ainda mais reduzida, que 

pode ser verificado pela imunofluorescência. Com a redução de JNK e c-Jun pela 

droga SR11302, ambos a montante (upstream) do AP-1, provavelmente 

prejudicaram a ativação do AP-1 provocada pela SNI, reduzindo a hipernocicepção 

neuropática mecânica, visto nos resultados anteriores. Além disso, o nível de JNK 

total foi indiferente entre os grupos estudados, indicando que o AP-1 não induziu a 

transcrição de JNK, mas sua ativação. Karin e colaboradores já haviam reportado a 

ligação entre AP-1 e JNK quando mostraram que o aumento da atividade do AP-1 

em resposta a estímulos que ativam a JNK, por exemplo, TNF-α ou irradiação 

ultravioleta, é devido ao aumento na síntese de c-Jun e, possivelmente, também de 

c-Fos (Karin, 1995). A hipersensibilização neuronal provocada pela JNK se deve, 

pelo menos em parte, à indução da expressão da quimiocina MCP-1 nos astrócitos 

da medula espinal, a qual promove sensibilização central rapidamente por aumento 

na transmissão sináptica excitatória (lâmina II da medula espinal) e ativação de ERK 

(Gao et al., 2009). 
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Após ativação das fibras C, a fosforilação de ERK ocorre em 

aproximadamente 1 minuto na medula espinal e pode ser induzida por estímulos 

nocivos de frio, calor e mecânico, mas não por estímulos inócuos (Ji et al., 1999). 

Apesar de serem normalmente caracterizadas em ERK1 e ERK2, com diferentes 

pesos moleculares, ao menos na dor neuropática, não há diferença elucidada entre 

elas. Logo, foram citadas indistintamente como ERK. A ERK fosforilada é apontada 

como marcadora de ativação neuronal, devido a sua rápida expressão após 

estímulos, por exemplo, capsaicina (Gao & Ji, 2009). Neste trabalho, verificou-se 

que a SNI induziu aumento na expressão de ERK fosforilada (ativada), dependente 

da ativação do AP-1. Por outro lado, a expressão de ERK total é indiferente entre os 

grupos estudados. Ou seja, o AP-1 provavelmente induziu apenas a fosforilação, 

mas não a transcrição genética da ERK. Um dos principais substratos da ERK é o c-

Fos, um dos principais componentes do AP-1, o qual quando é inibido por 

oligonucleotídeo antisense (ODN) após indução experimental de dor neuropática, a 

ativação do AP-1 na medula espinal é também inibida (Xu et al., 2001), 

comprovando sua importante participação na composição do AP-1. Com a inibição 

da ativação de ERK, sugere-se que a fosforilação e ativação de c-Fos, seu principal 

substrato, tenha sido prejudicada também, contribuindo para a redução da atividade 

do AP-1, ou seja, o efeito global de inibição do AP-1 pelo SR11302 foi 

provavelmente amplificado. 

Além dessas MAPK, a p38 também está envolvida na ativação do AP-1, via 

fosforilação e ativação de fatores de transcrição a montante (upstream) do AP-1, 

como TCF, MEF2C e ATF2 (Eferl & Wagner, 2003). Essa MAPK é geralmente 

ativada por citocinas pró-inflamatórias e por estresse celular, ao passo que a 

administração de inibidores de p38 aliviou a inflamação e a artrite reumatoide 

experimentais (Kumar et al., 2003;Boyle et al., 2006). A ativação da p38 aumenta 

diferentes mediadores inflamatórios, dentre eles TNF-α, IL-1β e PGE2, e a expressão 

de p38 pode ser aumentada em resposta a diversos estímulos, tais como IL-1β, 

COX-2 e NOSi (Ji et al., 2009;Kumar et al., 2003). A expressão basal da p38 

fosforilada na medula espinal é moderada e, após estímulos nocivos, aumentada. 

Após SNI em ratos, a expressão dessa MAPK aumentou por volta da décima 

segunda hora e atingiu seu pico de expressão no terceiro dia após a SNI na medula 

espinal (Wen et al., 2007). O bloqueio intratecal da via de sinalização da p38 reduz a 
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hipernocicepção evocada por modelos experimentais de dor neuropática (Jin et al., 

2003;Tsuda et al., 2004;Wang et al., 2009;Wen et al., 2009), juntamente com 

diminuição da ativação da microglia (Chang et al., 2009), sugerindo que a p38 

possivelmente ativa a microglia. Neste estudo, verificou-se o aumento da expressão 

de RNAm da p38 sete dias após SNI, dependente da atividade do AP-1. Portanto, 

esse resultado sugere que o AP-1, ao contrário das outras MAPK, está induzindo a 

transcrição genética de p38. Esse aumento pode ter sido acarretado não somente 

pela SNI, mas também pelo estímulo de citocinas pró-inflamatórias. Além do mais, a 

ativação da p38 pode estar colaborando para a ativação da microglia.  

Como visto anteriormente, a ativação de células gliais, assim como ativação 

de MAPK provocam liberação de inúmeros mediadores algógenos, relacionados ao 

processo doloroso. Por outro lado, muitos desses mediadores desencadeiam a 

ativação de células gliais e também de MAPK, tornando um ciclo de ativação de 

celular e enzimas e liberação de mediadores pró-inflamatórios. Logo, o inibidor de 

AP-1 seria uma ferramenta terapêutica plausível para o tratamento da dor 

neuropática, pois inibiu tanto a ativação das células gliais como das MAPK e, 

provavelmente, inibe as vias a jusante (downstream) dessas células e quinases. 

Sabendo que a ativação de células gliais e MAPK provocam intensa liberação 

de mediadores pró-inflamatórios na dor neuropática, os quais provocam 

sensibilização central, contribuindo para a cronificação do processo doloroso,  

verificamos se essa liberação de mediadores era dependente de AP-1. As citocinas 

pró-inflamatórias são elementos-chave em um processo doloroso, pois acarretam 

síntese/liberação de outras citocinas, quimiocinas, enzimas, cinases etc. Além disso, 

elas contribuem para a sensibilização central, ou seja, na indução e manutenção da 

dor. Em prova disso, estudos mostraram que a administração intratecal de 

antagonistas das citocinas pró-inflamatórias TNF-α (Milligan et al., 2001) e IL-1β 

(Mika et al., 2008) ou anticorpo neutralizante de IL-6 (Schoeniger-Skinner et al., 

2007) atenuou os comportamentos hipernociceptivos em modelos experimentais de 

dor neuropática.  

 No presente estudo, foi verificada elevada expressão da citocina pró-

inflamatória TNF-α dependente da ativação do AP-1, sugerindo que a inibição desse 

fator de transcrição impediria a participação do TNF-α na sensibilização central na 

SNI, reduzindo a dor. Afinal, a injeção intratecal de TNF-α é o suficiente para induzir 
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sintomas de dor neuropática, como hipernocicepção térmica e alodinia mecânica, 

pois pode aumentar direta e rapidamente a transmissão sináptica excitatória no 

corno dorsal da medula espinal (Kawasaki et al., 2008b), ativar a MAPK p38 na 

microglia espinal (Hao et al., 2007;Svensson et al., 2005) e ativar a JNK, a qual 

promove aumento na expressão de KC e MCP-1, nos astrócitos espinais, levando à 

hipersensibilização central (Gao et al., 2009). A administração intratecal de um 

bloqueador de TNF-α reduziu a hipernocicepção neuropática em ratos (Marchand et 

al., 2009). Então, a inibição do TNF-α através do inibidor de AP-1 (SR11302) 

provavelmente atenuou a sensibilização central provocada pela SNI, refletindo na 

antinocicepção provocada por essa droga, verificada nos experimentos 

comportamentais. 

 O TNF-α também induz produção/liberação de diversas outras citocinas pró-

inflamatórias. Na hipernocicepção inflamatória em ratos, mas não em camundongos, 

o TNF-α desencadeia a liberação de IL-1β dependente de IL-6 (Cunha et al., 

2005;Cunha et al., 1992). Entretanto, a cascata de ativação e liberação de citocinas 

ainda não foi bem esclarecida na dor neuropática. Neste estudo, foi verificado um 

aumento na expressão de RNAm da citocina pró-inflamatória IL-6 dependente da 

atividade de AP-1, sugerindo que o AP-1 leva a produção/liberação também de IL-6 

após SNI. Cunha e colaboradores (Cunha et al., 2005) demonstraram que a injeção 

intraplantar de IL-6 em camundongos desencadeia hipernocicepção, a qual foi 

bloqueada pela administração de indometacina (inibidora da síntese de 

prostaglandinas), mas não com a administração de IL-1ra (antagonista do receptor 

de IL-1β), sugerindo que a hipernocicepção provocada pela IL-6 não dependente de 

receptores da IL-1β, mas é de prostaglandinas. A prostaglandina E2 promove 

hipersensibilização neuronal pela abertura dos canais de sódio dependentes de 

voltagem e fechamento dos canais de potássio dependentes de ATP (Gold et al., 

1998). Consequentemente, a IL-6 provavelmente estaria provocando sensibilização 

central, via prostaglandina após SNI. 

A citocina IL-1β é conhecidamente pró-nociceptiva, envolvida em inúmeros 

processos dolorosos, acarretando liberação de outras citocinas pró-inflamatórias, 

como IFN-γ, IL-6 e TNF-α (Clark et al., 2013). Quando administrada por via 

intratecal, a IL-1β induz hipernocicepção e alodinia em ratos (Mika et al., 2008). No 

presente estudo, a inibição da liberação do IL-1β pela inibição do AP-1 (SR11302) 
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provavelmente contribuiu para a antinocicepção desencadeada pela SNI. Afinal, 

animais experimentais que têm a sinalização da IL-1β prejudicada, têm os sinais 

dolorosos induzidos por danos nervosos atenuados (Wolf et al., 2006). Além disso, o 

bloqueio de vias de sinalização dependentes da IL-1β não somente atenua os sinais 

de dor neuropática, mas também impede a atividade neuronal ectópica espontânea, 

provocados por modelo experimental de dor neuropática  (Gabay et al., 2011).  

Na prática, o bloqueio da IL-1β e suas vias dependentes já é utilizado com 

sucesso no tratamento da artrite reumatoide: a anakinra, antagonista recombinante 

do receptor de IL-1β tipo I humano (Mertens & Singh, 2009). A administração de 

anticorpo anti-IL-1β reduziu sinais de hipernocicepção neuropática (SNI) em ratos 

(Wang et al., 2008b;Wang et al., 2008a). A administração intratecal de anticorpos 

neutralizantes de IL-1β, TNF-α ou IL-6 diminuiu drasticamente os comportamentos 

hipernociceptivos provocados por modelos experimentais de hipernocicepção 

neuropática (Mika et al., 2008;Milligan et al., 2001;Schoeniger-Skinner et al., 2007). 

Por isso, o bloqueio da expressão de IL-1β, citocina envolvida na sensibilização 

central, provocado pela inibição de AP-1 aumenta o potencial terapêutico do inibidor 

do AP-1 para o tratamento da dor neuropática. 

Uma infinidade de mediadores pró-nociceptivos estão relacionados com a dor 

neuropática, como visto acima. Atualmente, a citocina IL-17A tem emergido como 

uma dessas, pois participa de diversas patologias, tais como artrite reumatóide, 

esclerose múltipla, alergia, asma, alguns tipos de cânceres, doença inflamatória 

intestinal e psoríase (Pappu et al., 2010). Em cultura de células epiteliais brônquicas 

humanas, a IL-17A promove liberação de diversas quimiocinas, como KC, através da 

ativação de MAPKs, principalmente p38 e ERK. Quando administrada em cultura de 

macrófagos, a IL-17A promove liberação de diversas citocinas pró-inflamatórias, 

dentre elas TNF-α e IL-1β. Ainda, a participação da IL-17A foi demonstrada em 

diferentes modelos experimentais de dor neuropática em ratos (Noma et al., 2011). 

No presente trabalho, foi demonstrado que a SNI provocou aumento acentuado na 

expressão de IL-17A na medula espinal de maneira dependente do AP-1. O 

aumento da expressão de IL-17A pode estar contribuindo para o aumento da 

expressão de TNF-α e IL-1β e, em consequência, contribuindo para 

hipersensibilização dos nociceptores, acentuando a hipernocicepção. Além disso, o 

aumento visto na SNI de IL-17A pode ser um dos responsáveis pela ativação dos 



132 

 

  

astrócitos e da microglia vistos neste trabalho. Afinal, Kim e Moealem-Taylor 

reportaram que os animais deficientes para IL-17 submetidos a um modelo 

experimental de dor neuropática tiveram a ativação dessas células gliais reduzida 

(Kim & Moalem-Taylor, 2011). 

Não somente as citocinas pró-inflamatórias estão ligadas à dor neuropática, 

mas também as quimiocinas, citocinas altamente especializadas produzidas em 

células do sistema nervoso e imune (Old & Malcangio, 2012). Além de o seu alto 

poder quimiotático, as quimiocinas também têm sido relacionadas com a 

sensibilização central em processos dolorosos neuropáticos, através de modulação 

da atividade elétrica de neurônios por diferentes vias regulatórias, incluindo ativação 

de MAPK e liberação de neurotransmissores, principalmente por desencadear 

ativação de células gliais (Old & Malcangio, 2012;White et al., 2007). Por isso, não é 

uma surpresa que muitos autores verificaram aumento da expressão da quimiocina 

derivada de queratinócitos (KC) na medula espinhal de camundongos após lesão 

nervosa (Manjavachi et al., 2013). Assim, nós também encontramos aumento na 

expressão de KC na medula espinal de animais que foram submetidos à SNI, 

dependente de AP-1. Resultados prévios mostram que a KC participa da 

hipernocicepção, pois quando se injeta a mesma em animais naïve, há 

hipernocicepção, ao passo que a injeção de anticorpos neutralizantes dessa 

citocina, impedem essa hipernocicepção (Manjavachi et al., 2013). Logo, a inibição 

do AP-1 provoca redução da expressão de KC, impedindo, provavelmente, a 

ativação de diversas vias de sinalização envolvidas na dor neuropática, como a via 

das MAPKs e subsequente ativação de células gliais.  

Outra quimiocina importante na transmissão nociceptiva é a MCP-1/CCL2, 

que está presente em neurônios de médio e pequeno calibre e astrócitos na medula 

espinal e nos neurônios do GRD, principalmente naqueles que contêm substância P 

e CGRP (Gao et al., 2009). Quanto aos seus receptores, CCR2, estão presentes na 

microglia, astrócitos e neurônios. Posteriormente à lesão nervosa, há aumento da 

produção de TNF-α na microglia, que desencadeia ativação da JNK nos astrócitos e 

provoca aumento exacerbado de MCP-1 (Mika et al., 2013). Corroborando com 

essas informações, porém sem identificar a sequência cronológica dos eventos, o 

presente trabalho demonstrou que a lesão ao nervo ciático (SNI) provocou ativação 

da microglia, aumento na expressão na medula espinhal de TNF-α, ativação de 
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astrócitos, aumento na expressão de JNK e, aumento na expressão de MCP-1 na 

medula espinal, provavelmente contribuindo para a manutenção da dor neuropática. 

Diferentes estudos já correlacionaram o aumento da expressão de MCP-1 à dor 

neuropática, inclusive a injeção intratecal dessa citocina acarretou sensibilização 

mecânica e térmica, a qual foi bloqueada quando administrado antagonista do 

receptor de MCP-1, CCR2 (White et al., 2007;Gao & Ji, 2010b). Além disso, a MCP-

1, como dito anteriormente, contribui para a sensibilização central, pois facilita a 

transmissão sináptica excitatória e ativa a ERK (Gao et al., 2009), e a ativação da 

ERK também foi verificada no presente estudo. Neste trabalho, a dor neuropática 

experimental desencadeou a ativação da microglia, o aumento da expressão de 

TNF-α, JNK, ativação de astrócitos, aumento na expressão de MCP-1 e ERK. Todas 

essas alterações estão relacionadas à sensibilização central, as quais se mostraram 

dependentes de AP-1 neste estudo. Logo, a inibição do AP-1 é, indubitavelmente, 

um alvo farmacológico promissor para o tratamento da dor neuropática. 

 Evidentemente, quando se fala de mediadores inflamatórios, não se pode 

negligenciar as enzimas e moléculas sinalizadoras. Dentre estas, há o óxido nítrico, 

mediador derivado da L-arginina por ação de formas neuronais e não neuronais de 

NO sintases (Esplugues, 2002). A literatura reporta efeito dual do óxido nítrico na 

nocicepção, dependente do tempo avaliado, modelo experimental estudado, via de 

administração de doadores de NO, sítio de ação etc. (Cury et al., 2011). Em diversas 

condições patológicas ou estímulos físicos ou biológicos, a geração de altos níveis 

de óxido nítrico estão associados ao aumento na expressão e atividade da NOSi 

(Reale et al., 2006). Corroborando com esses achados, neste trabalho foi 

demonstrado que o aumento na concentração de pareado com o aumento na 

expressão de NOSi NO na medula espinal induzido por SNI é dependente da 

atividade de AP-1. Outros estudos já haviam relatado que o NO está envolvido na 

manutenção de sinais de dor neuropática em ratos (Chacur et al., 2010;Yoon et al., 

1998). Apesar do conhecido efeito dual do NO na nocicepção, no presente estudo é 

sugerido que o NO e a NOSi estejam contribuindo para o quadro de sensibilização 

central e facilitação do processo doloroso, visto que a região promotora da NOSi 

contém o sítio de ligação para o AP-1 (Marks-Konczalik et al., 1998). Além do mais, 

a indução de NOSi através de AP-1 ocorre por vias dependentes das MAPK p38 e 

ERK (Marks-Konczalik et al., 1998), corroborando com os resultados apresentados 
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neste trabalho que demonstraram aumento na expressão de p38 e na ativação de 

ERK, contribuindo para o processo doloroso. O óxido nítrico também atua na 

regulação da expressão de uma variedade de genes relacionados à matriz 

extracelular, incluindo os que codificam o inibidor tecidual de metaloproteinases-1 

(TIMP-1) e a MMP-9 (Hsu et al., 2007;Ridnour et al., 2007).  

 As MMP-2 e -9 são enzimas que degradam componentes da matriz 

extracelular, citocinas imaturas e outros substratos, além de degradarem também 

gelatina in vitro, o que permite avaliar sua atividade enzimática em laboratório, de 

onde vem a designação gelatinases (Frankowski et al., 2012). As gelatinases estão 

relacionadas a muitos processos fisiológicos, como cicatrização de feridas e 

remodelamento no desenvolvimento normal (Yong, 2005). Elas também participam 

de diferentes patologias, por exemplo, Alzheimer, câncer e esclerose múltipla (Yong 

et al., 1998). Em modelos animais de esclerose múltipla, a MMP-1, -2, -3 e -9 estão 

colocalizadas em astrócitos, microglia e macrófagos cerebrais (Leppert et al., 

2001;Yong et al., 2001;Yong et al., 1998). Em lesões cerebrais ou na medula 

espinal, as gelatinases degradam componentes da lâmina basal, desencadeando o 

rompimento da barreira hematoencefálica, desmielinização e resposta 

neuroinflamatória progressiva (Lakhan & Avramut, 2012;Shigemori et al., 2006), 

provavelmente contribuindo enormemente para a cronificação do processo doloroso. 

O bloqueio de amplo espectro de MMPs ou até mesmo o tratamento com inibidor 

das gelatinases oferecem neuroproteção e recuperação neurológica (Noble et al., 

2002;Yu et al., 2008). Logo, a inibição das MMPs, como já é pensada há tempos, 

pode ser uma estratégia farmacológica no tratamento de diversas patologias, 

inclusive da dor neuropática. A periodontite, doença inflamatória grave que acomete 

os tecidos de suporte e sustentação dos dentes, é frequentemente tratada de 

maneira eficaz com doxiciclina, antimicrobiano potente e inibidor de gelatinases 

(Lakhan & Avramut, 2012). 

O presente trabalho demonstrou que a atividade gelatinolítica da MMP-2, mas 

não a expressão do RNAm, encontra-se elevada no grupo SNI, dependente da 

atividade do AP-1. Por isso, sugere-se que a MMP-2 esteja envolvida no processo 

neuropático induzido pelo AP-1, mas não seja por indução transcricional, visto que o 

nível de RNAm de MMP-2 está inalterado nos grupos estudados. Já é bem 

documentado que a MMP-2 pode ser ativada de diferentes maneiras e uma delas é 
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a ativação pós-transcricional (Agrawal et al., 2008), neste caso, o AP-1 não induziu a 

transcrição da MMP-2, mas apenas a ativação. Essa ativação pode estar ocorrendo 

diretamente ou indiretamente, através da indução transcricional do AP-1 para 

citocinas, por exemplo, TNF-α e IL-1β, como visto anteriormente, que clivam as 

MMPs, ativando-as. Kawasaki e colaboradores já haviam demonstrado a 

participação das gelatinases na hipernocicepção neuropática, no modelo de lesão do 

nervo espinal (Spinal Nerve Injury), onde o nível de MMP-2 aumentou no GRD da 

medula espinal apenas a partir do 21º dia após a cirurgia, com ativação astrocitária, 

ao passo que a expressão de MMP-9 foi rapidamente aumentada (poucas horas), 

permanecendo por poucos dias no GRD da medula espinal, com ativação da 

microglia (Kawasaki et al., 2008a). Este dado corrobora para o aumento encontrado 

apenas na MMP-9, e não na -2, no tempo avaliado no presente trabalho. 

Ainda, foi demonstrado que a injeção intratecal de MMP-2 ou de MMP-9 

provoca sinais característicos de hipernocicepção neuropática, como 

hipernocicepção mecânica (Kawasaki et al., 2008a). Nesse mesmo estudo, foi visto 

que a MMP-9 e a MMP-2 também clivam a pró-IL-1β em IL-1β ativa em fase inicial e 

tardia, respectivamente, da hipernocicepção neuropática experimental (Kawasaki et 

al., 2008a). Como um ciclo, a IL-1β também estimula a produção de MMP-9 em 

cultura de neurônios humanos, bem como em cérebros de camundongos 

submetidos a um trauma (Vecil et al., 2000). No presente estudo foi visto o aumento 

da atividade gelatinolítica da MMP-2 e -9 no sétimo dia após a SNI, o qual foi 

reduzido após tratamento com inibidor de AP-1, coincidindo com a também redução 

do RNAm de TNF-α e IL-1β, citocinas conhecidamente ativadas por clivagem pelas 

gelatinases.  

Corroborando com esses achados, Xu e colaboradores reportaram que a 

inibição intratecal do AP-1, através do ODN antisense c-Fos, suprime o aumento da 

expressão na medula espinal de MMP-9 após indução experimental de dor 

neuropática (Xu et al., 2001). Com a inibição do AP-1 e também das gelatinases, 

como reportado neste trabalho, provavelmente houve redução da desmielinização 

do nervo, através da degradação da proteína básica de mielina causada pelas 

gelatinases, principalmente a MMP-9 (Kawasaki et al., 2008a;Chattopadhyay et al., 

2007). Por isso, a inibição das gelatinases, seja indiretamente pela inibição do AP-1 

ou diretamente, é uma estratégia terapêutica da dor neuropática que os estudiosos 
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devem levar a sério, pois podem impedir tanto a degradação do sistema de 

condução nervosa quanto o aumento de citocinas pró-inflamatórias e, por 

conseguinte, a dor. 

Dado o exposto, resumidamente, o modelo experimental de dor neuropática 

estudado (SNI) provoca ativação do fator de transcrição AP-1 (Ilustração 5), o qual 

se mostrou envolvido na indução e ativação de diferentes vias de sinalização que 

estão relacionadas ao processo de sensibilização central e hipernocicepção. 

Provavelmente, a SNI, por via dependente de AP-1, ativou, primeiramente, as 

células gliais e as MAPK na medula espinal. Consequentemente, houve aumento de 

diferentes mediadores algógenos, tais como citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas, 

NO, NOSi e, metaloproteinases da matriz extracelular, dependente da ativação do 

AP-1 (Ilustração 5). Todos essas vias de sinalização estão envolvidas no processo 

de sensibilização central e, assim sendo, na manutenção da dor neuropática. 

Há tempos, pesquisadores vêm reportando a inibição do AP-1 como uma 

promissora ferramenta farmacológica no tratamento de diferentes patologias, 

principalmente no câncer (Kim & Iwao, 2003;Zenz et al., 2008b;Schonthaler et al., 

2011a).  Então, a partir dos resultados mostrados no presente trabalho, um inibidor 

do AP-1, que inibirá suas vias de sinalização intracelular a jusante (downstream), 

pode ser considerado uma estratégia farmacológica interessantíssima também para 

a terapêutica da dor neuropática. 

 

 

 

 



137 

 

  

 

 
Ilustração 5: Esquema da hipernocicepção neuropática dependente do AP-1. O modelo 
experimental de hipernocicepção neuropática desencadeia ativação do fator de transcrição AP-1 na 
medula espinal, com aumento na ativação nuclear do seu principal componente c-Jun. A SNI, por via 
dependente do AP-1, provoca ativação da microglia e astrócitos, células gliais envolvidas na liberação 
de mediadores algógenos. A microglia está envolvida no aumento da expressão dos mediadores 
TNFα, IL-1β, IL-6, NO, NOSi, MMP-9 e a MAPK p38 e ativação da MAPK ERK, dependentes de AP-1. 
Por outro lado, a ativação dos astrócitos provoca aumento na expressão de TNFα, IL-1β, NO, NOSi, 
IL-17A e MMP-2 e ativação da ERK e JNK. A JNK provoca aumento na expressão das quimiocinas 
MCP-1 e KC, dependentes de AP-1. A p38, a IL-17A, MMP-2 e MMP-9 provocam aumento na 
ativação de TNFα e IL-1β. Além disso, a p38 e a IL-17A também ativam a microglia e os astrócitos, 
respectivamente. Todos esses achados contribuem, de alguma forma, para a sensibilização central, 
fenômeno provavelmente responsável pela cronificação da hipernocicepção neuropática.  
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8 CONCLUSÃO 

 

 

 Com base nos dados apresentados, a hipótese foi parcialmente confirmada, 

já que o AP-1 parece não ser tão importante para a indução, mas é para a 

manutenção da hipernocicepção neuropática provocada pela SNI. Sua importância é 

verificada através da ativação de células gliais e proteinocinases ativadas por 

mitógenos, além de induzir expressão de mediadores inflamatórios e 

metaloproteinases da matriz extracelular. Por isso, o AP-1 é um promissor alvo 

farmacológico para tratamento da dor neuropática. Entretanto, a inibição crônica 

desse fator transcricional ubíquo tem a desvantagem de que importantes proteínas 

podem ter sua expressão reprimida, podendo gerar reações adversas 

desconhecidas.  
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ABSTRACT 

Neuropathic pain results from nerve damage or dysfunction, which is associated to 

the painful process’ chronification. This process may include participation of the 

inducible genes, which may be modulated by transcription factors, including the 

activator protein-1 (AP-1), which can structurally be formed by proteins Jun and Fos 

families. Our hypothesis is that activation of transcription factor AP-1 would contribute 

for the maintenance of neuropathic pain, by inducing the production/release of pro-

inflammatory mediators and extracellular matrix metalloproteinase (MMP), by 

mitogen-activated protein kinases and glial cells activation in mice spinal cord, which 

can trigger central sensitization. Thus pharmacological inhibition of AP-1 may be a 

potential therapeutic strategy for treating neuropathic pain. Female C57BL/6 mouse 

(20-30 g) were housed in temperature-controlled rooms (22-25 °C) with access to 

water and food ad libitum and 5-12 animals per experimental group were used. All 

experiments were conducted in accordance with the Ethics Committee of the 

Ribeirão Preto Medical School (070/2011, University of São Paulo, Brazil). The 

animals received inhalatory anesthesia (2% isoflurane) and were submitted to an 

experimental model of neuropathic pain Spared Nerve Injury (SNI). The animals were 

treated intrathecally (i.t.) with AP-1 inhibitor SR11302 in the dose range of 3-100 

µg.site-1 or vehicle (DMSO, tween®20 and saline). The mechanical nociceptive 

evaluation was performed with von Frey filaments. On the seventh day after SNI, 

after anesthesia, the segment L4-L5 of the spinal cords of animals submitted or not 

to SNI were removed 3 hours after i.t. injection of the inhibitor of AP-1 (SR11302)  or 

vehicle for evaluating the expression of phosforylated c-Jun, by immunofluorescence; 

the expression of messenger RNA (mRNA) of pro-inflammatory mediators, by RT-

PCR; the protein expression, by western blotting; the nitrite/nitrate concentration, by 

Griess reaction and the MMP-2 and MMP-9 expression, by gel zymography. 

Intrathecal single injection of an inhibitor of AP-1 (SR11302) on day 7 after SNI is 

enough to attenuated mechanical hypernociception in 3-5 hours after injection. The 

SNI causes an increase of mRNA expression of activated glial cells markers (Iba1 

and GFAP), MAPK’s expression (JNK, ERK and p38), pro-inflammatory cytokines 

(TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-17A), chemokines (MCP-1 and KC), inducible NO sintase and 

NO, MMP-2 and MMP-9, compared to the false-operated animals. This increase was 

attenuated when animals were pretreated (3 hours before) with the AP-1 blocker, 
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SR11302. This study shows that the inhibition of transcription factor AP-1 may be a 

potential analgesic/anti-inflammatory for treating neuropathic pain, by reducing the 

hypernociception and the synthesis of pro-inflammatory mediators. 

 

Keywords: AP-1; Neuropathic hypernociception; Pro-inflammatory mediators; MAPK; 

c-Jun; glial cells. 

 

INTRODUCTION 

Neuropathic pain results from nerve damage or dysfunction and induces plastic 

changes throughout the nociceptive sensory system, which is associated to the 

painful process’ chronification (1). Neuropathic pain can occur without apparent 

cause, however, may be secondary to some other condition, such as cancer, 

diarrhea, herpes zoster, multiple sclerosis, hypoxia, stroke, human immunodeficiency 

virus etc. (2). The main features of neuropathic pain are hyperalgesia (increased pain 

sensation to painful stimuli), spontaneous pain and allodynia (pain caused by non- 

noxious stimuli). These manifestations are associated with spinal changes, with 

probable sensitization of primary afferent neurons in peripheral and central neurons, 

a phenomenon called peripheral and central sensitization, respectively (3). The 

central and peripheral sensitization can be primarily identified primarily on reducing 

the nociceptive threshold and increased responsiveness of dorsal horn neurons of 

the spinal cord to various stimuli. Although there are many groups involved in 

research trying to better understand the pathophysiology of neuropathic pain, this 

disease is still poorly understood. Consequently, treatment for this disease is very 

limited, the most effective treatment options for neuropathic pain are the same as 

years ago. Although few advances in the treatment of neuropathic pain have 

occurred on the last decade, there has been progress in understanding the 

pathophysiology of this illness.  

In the last two decades, non-neuronal cells such as glia cells, began to be correlated 

with central sensitization, as well as the pathophysiology of chronic pain., The 

activated microglia,   increases the expression of specific markers such as calcium 

binding adapter molecule ionized - 1 (Iba1), and release pro-inflammatory factors, 
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including the pro-inflammatory cytokines (TNF-α, IL-6, IL-1β) , chemokines, cytotoxic 

compounds (inducible nitric oxide synthase (iNOS), oxygen and nitrogen free 

radicals) and activation of astrocytes (4-9). Astrocytes are the most abundant and 

macroglial cells and its activation can be identified by specific marker glial fibrillary 

acidic protein (GFAP). After noxious stimulation, astrocytes enter a state of 

activation, to reducing the re-uptake of glutamate and the release of several 

neurotransmitters in the spinal cord, e.g. pro-inflammatory cytokines (TNF-α, IL-1β 

IL-6 and IL-17A), nitric oxide (NO), chemokine (keratinocyte-derived chemokine, KC, 

monocyte chemoattractant protein-1, MCP-1), prostaglandins, excitatory amino acids, 

ATP and activating protein kinases (2;10). In addition, nitric oxide regulates the 

expression of a variety of extracellular matrix-related genes, including those encoding 

tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP)-1 and extracellular matrix 

metalloproteinase (MMP) -9 (11;12). 

Mitogen-activated protein kinases (MAPK) have been considered glial intracellular 

mediators and are classified into three main types of families of kinases, with distinct 

pathways: extracellular signal-regulated kinase (ERK) kinase N-terminal c-Jun (JNK) 

and p38. After the induction of experimental neuropathic pai,n, there is an increase in 

the activation of ERK, JNK and p38 in different populations of neurons in the dorsal 

root ganglion and glial cells (13), contribuiting, than, to neuron hypersensitivity. 

These kinases are related to the activation of several transcription factors, e.g. 

activator protein-1 (AP-1). This transcription factor is involved in the inflammatory 

process and is the which is structurally formed by protein families Jun, Fos, ATF 

(activating transcription factor) or MAF (muscular aponeurotic fibrosarcoma) (14;15), 

arranged as homo- or heterodimers connected by a structure called “leucine zipper” 

(16). The AP-1 appears to be essential for the maintenance of physiological and 

pathological condition of the immune system, e.g. psoriasis, where AP-1 seems to 

determine which cytokine genes are activated, thus, modulating the progression of 

the disease (17). The activation of AP-1 induces the production of pro-inflammatory 

cytokines, which can trigger central and peripheral sensitization. Cytokines, for 

example, IL-1β and TNF-α, cause central sensitization via activation of sodium 

channels resistant to tetrodotoxin 1.8, thus reducing the threshold for activation of 

neurons and facilitating the hypernociception (18;19). However, the role of AP-1 in 

the maintenance of neuropathic hypernociception is incompletely understood. Our 
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hypothesis is that activation of transcription factor AP-1 would contribute for the 

maintenance of neuropathic pain, by inducing the glial cells activation and thereafter 

the MAPK activation and production/release of pro-inflammatory cytokines (TNF-α, 

IL-6, IL-1β, IL-17A), chemokines (MCP-1 and KC) and in mice spinal cord, thus 

pharmacological inhibition of AP-1 may be a potential therapeutic strategy for treating 

neuropathic pain.  

 

METHODS 

Animals 

Female C57BL/6 mouse (20-30 g) were housed in temperature-controlled rooms (22-

25 °C) with access to water and food ad libitum and 5-8 animals per experimental 

group were used. All experiments were conducted in accordance with the Ethics 

Committee of the Ribeirão Preto Medical School (070/2011, University of São Paulo, 

Brazil). The animals received inhalatory anesthesia (2% isoflurane) and were 

submitted to an experimental model of neuropathic pain Spared Nerve Injury (SNI) 

(20).  

 

Drug 

The animals were treated intrathecally (i.t.) with AP-1 inhibitor SR11302, (E,E,Z,E)-3-

Methyl-7-(4-methylphenyl)-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-n-

onatetraenoic acid, in the dose of 100 µg/site or vehicle (DMSO, tween®20 and 

saline).  

 

Behavioural test 

The mechanical nociceptive evaluation was performed with von Frey filaments up 

and down method as previously described (21).  

 

Biochemistry tests 

Seven days after SNI, after anesthesia, the spinal cord (L4-L5 segment) of animals 

was collected 3 hours after injection of AP-1 inhibitor (SR11302), vehicle, or no 

injection. The spinal cord was properly processed and used for evaluating the 

expression of phosphorylated c-Jun, by immunohistochemistry, expression of 

messenger RNA (mRNA) of Iba1, p38, TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-17A, KC, MCP-1 and 
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iNOS, by RT-PCR, the protein expression of GFAP, JNK and ERK, by western 

blotting, and to assess the estimated amount of nitric oxide, by Griess reaction, the 

levels of MMP-2 and MMP-9, by gel zymography.  

 

Immunohistochemistry 

Animals were terminally anesthetized with isofluorane 2 % and perfused through the 

ascending aorta with saline followed by 4% paraformaldehyde in 0.1 M phosphate 

buffer, pH 7.4 (4 °C). After the perfusion, spinal cord were removed and postfixed in 

the same fixative for 2 hours, which was then replaced overnight with 20% sacarose. 

All of the DRG were embedded in optimum cutting temperature (OCT) OCT, and 

spinal cord sections (14 μm) were cut in a cryostat and processed for 

immunofluorescence. All of the sections were blocked with 2% BSA in 0.3% Triton X-

100 for 1 hour at RT and incubated for 2 hours at 4 °C with a mixture of polyclonal 

rabbit anti-phospho-c-Jun (1:100; Cell signaling), polyclonal goat anti-Iba1 (1:300; 

Millipore), polyclonal goat anti-GFAP Alexa fluor® (1:100; eBioscience), Alexa fluor® 

488 donkey anti-mouse (1:100; Molecular Probes), Alexa fluor® 594 goat anti-rabbit 

(1:400; Invitrogen) antibodies and Hoechst 33342 (1:1000; Sigma). Finally, it was 

incubated with a mixture of conjugated secondary antibodies for 1 houra at room 

temperature. Then, the sections were incubated with Hoechst 33342 for 5 min and 

after washed. 

 

Western blotting analysis 

After indicated stimulation, spinal cords were homogenized in a lysis buffer 

containing a mixture of protease and phosphatase inhibitors (Sigma). The protein 

concentrations of the lysate were determined using aBCAProtein Assay kit (Pierce), 

and 10 μg (GFAP), 30 μg (JNK and ERK) or 80 μg (iNOS) of protein was loaded for 

each lane. Protein samples were separated on SDS/PAGE gel (7% gradient gel to 

iNOS and 12% to GFAP, JNK and ERK; Bio-Rad) and transferred to nitrocellulose 

membranes (Amersham Pharmacia Biotech). The filters were blocked with 5% 

bovine serum albumin and incubated overnight at 4 °C with primary antibody, anti-

GFAP (1:5,000; BD), anti-p-SAPK/JNK (Thr183/Tyr185) (1:1,000; Cell Signaling), 

anti-SAPK/JNK (1:1,000; Cell Signaling), anti-p-p44/42 MAPK (ERK1/2) 

(Thr202/Tyr204) (1:1,000; Cell Signaling), anti-p44/42 MAPK (ERK1/2) (1:1,000; Cell 
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Signaling), anti-iNOS (1:500; cell signaling). The incubation for 1 hour at room 

temperature with HRP conjugated secondary antibody (1:20,000; Jackson 

ImmunoResearch). The blots were visualized in ECL solution (Amersham Pharmacia 

Biotech) for 2 min and exposed onto hyperfilms (Amersham Pharmacia Biotech) for 

1–30 min. The β-actin expression (1:5,000; Abcam) antibody was used as a loading 

control. 

 

RT-PCR  

The expression of mRNA of Iba1, p38, TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-17A, MCP-1 and KC in 

mice spinal cord was determined by RT-PCR. Briefly, mice were killed by 

decapitation under anesthesia, and the spinal cord (L4-L5 segment) were harvested 

and left in contact with 10 mL of TRIzol reagent (for 10 min). Reverse transcription 

was performed with 0.5 μg of total RNA. The primers used were as follows: Iba1 

(sense, 5’-TGAGGAGCCATGAGCCAAAG-3’; antisense; 5’-

GCTTCAAGTTTGGACGGCAG-3’), p38 (sense, 5’-

AATGCGTCTGACGGGGACACC-3’; antisense, 5’-

GACAGCCAGGGGATTGGCACC-3’), TNF-α (sense, 5’-

CATCTTCTCAAAATTCGAGTGACAA-3’; antisense, 5’-

TGGGAGTAGACAAGGTACAACCC-3’), IL-6 (sense, 5’-

TTCCCACCCCAATTTCCAAT-3’; antisense, 5-CCTTCTGTGACTCCAGCTTATC-

3’), IL-1β (sense, 5’-CTCGCAGCAGCACATCAA C-3’; antisense, 5’-

TGTTCATCTCGGAGCCTGTAG-3’), IL-17A (sense, 5’-

CTCCAGAAGGCCCTCAGACTA-3’; antisense, 5-GGGTCTTCATTGCGGTGG-

3’), MCP-1 (sense, 5’-AGAAGGAATGGGTCCAGACA-3’; antisense, 5’-

TCATTTGGTTCCGATCCAG-3’) and GAPDH (sense, 5’-

CATCTTCTTGTGCAGTGCCA-3’; antisense, 5’-CGGCCAAATCCGTTCAC-3’). The 

expression of GAPDH mRNA was used as an internal control in all samples. The 

PCR protocol started with 4 min of incubation at 94 °C followed by 40 cycles of 

denaturation at 94 °C for 1 min, annealing at 56 °C for 1 min, and extension at 72 °C 

for 1 min. The final extension was at 72 °C for 10 min as previously described (19). 
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Determination of spinal cord nitrate + nitrite concentrations - Griess Reaction  

Spinal cord samples were collected in tubes and immediately centrifuged at 1000 g 

for 3 min and aliquots were stored at -70 °C until analyzis. Spinal cord nitrate + nitrite 

concentrations were determined in duplicate by using the Griess reaction as 

previously described (22) with the following modifications. Briefly, 50 μl of spinal cord 

supernatant was incubated with the same volume of nitrate reductase buffer (0.1 M 

potassium phosphate, pH 7.5, containing 1 mM β-nicotinamide adenine dinucleotide 

phosphate, 10 mM flavin adenine dinucleotide, and 2 units of nitrate reductase/ml) in 

individual wells of a 96-well plate. Samples were allowed to incubate overnight at 37 

°C in the dark. Eighty microlitres of freshly prepared Griess reagent (1% 

sulphanilamide, 0.1% naphthylethylenediamine dihydrochloride in 5% phosphoric 

acid) were added to each well and the plate was incubated for an additional 15 min at 

room temperature. A standard nitrate curve was obtained by incubating sodium 

nitrate (0.2–200 μM) with the same reductase buffer. The total amount of nitrite 

recovery was > 96% and absorbances were measured at 540 nm using a microplate 

reader. The results are reported as µMol of nitrate/nitrite per µg of tissue. 

 

Gel Zymography Assay  

Gelatin zymography was performed as previously described (23). Briefly, tissues 

were homogenized in buffer containing 50 mM Tris–HCl, pH 7.4, 10 mM CaCl2, 1 

mM 1,10-phenanthroline, 1 mM phenylmethylsulphonylfluoride (PMSF) and 1 mM 

NEM (N-ethylmaleimide). These extracts, normalized for protein concentration, were 

subjected to electrophoresis on 12% SDS-PAGE co-polymerized with gelatin (0.1%). 

After electrophoresis, the gel was incubated for 1 h at room temperature in a 2% 

Triton X-100 solution, followed by further incubation at 37°C for 16 h in Tris–HCl 

buffer, pH 7.4, containing 10 mM CaCl2. The gels were fixed with 30% methanol and 

10% acetic acid, stained with 0.05% Coomassie brilliant blue G-250, and then 

destained with 30% methanol and 10% acetic acid. Gelatinolytic activities were 

detected as unstained bands, which were quantified by densitometry using the 

Molecular Image® ChemiDocTM XRS (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA). 

Inter-gel analysis was possible after normalization of the gelatinolytic activity with an 

internal standard (fetal calf serum). 
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Statistical analysis 

The results are presented as the means ± SEM. One-way ANOVA followed by 

Bonferroni’s t-test was performed and differences were considered to be statistically 

significant at P < 0.05.  

 

RESULTS 

Participation of AP-1 on the SNI-evoked mechanical neuropathic hypernociception  

Intrathecal single injection of an inhibitor of AP-1 (SR11302) on day 7 after SNI is 

enough to attenuated mechanical hypernociception in 3-5 hours after injection 

(Figure 1; P < 0.05). This behavioral result suggests that AP-1 is involved in the 

maintenance of neuropathic hypernociception. 

 

Effect of AP-1 inhibition on the activated c-jun/AP-1expression on spinal cord  

Analysis by confocal microscopy showed that the spinal cord of mice subjected to 

experimental model of neuropathic pain (SNI) presented higher 

activation/phosphorylation of c-Jun compared to false-operated group (p-c-Jun, 

Figure 2 and Figure 3), and this increase is inhibited by treatment with the inhibitor of 

AP-1 (p-c-Jun, Figure 2 and Figure 3). Yet, it was possible to identificate of their 

location, mostly, nuclear c-Jun activated/phosphorylated (Figure 2 and Figure 3, 

Merged). However, the cells with nuclear colocalization with phosphorylated c-Jun 

were not microglia (Figure 2) and astrocytes (Figure 3). 

 

Effect of AP-1 inhibitor on the glial cells activation 

In the present study, mRNA expression of Iba1, a marker of microglial activation, is 

increased in spinal cord of animals submitted to SNI (Figure 4A) and reduced in 

animals submitted to SNI and treated with AP-1 inhibitor (Figure 4A). Still, the 

expression of GFAP, a marker of astroglial activation, is increased in animals 

subjected to SNI (Figure 4B representative image; Figure 4C representative graph). 
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This increase is blocked when the SNI animals are treated with the inhibitor of AP-1 

(Figure 4B representative image; Figure 4C representative graph). 

 

Effect of AP-1 inhibitor on the mitogen-activated protein kinases expression  

The SNI model triggers an increase in the expression of the phosphorylated form of 

JNK (Figure 5A, representative image, Figure 5B, representative plot). This increase 

was not observed when evaluating total JNK (Figure 5A, representative image, 

Figure 5C, representative plot). The animals submitted to SNI treated with the 

inhibitor of AP-1 presented reduction on the phosphorylated JNK expression (Figure 

5A, representative image; Figure 5B, representative graph). 

Additionally, the results below demonstrate that the experimental model SNI triggers 

an increased on the phosphorylated ERK1 expression (Figure 6A, representative 

image; Figure 6B, representative graph) and phosphorylated ERK2 expression 

(Figure 6A, representative image; Figure 6D, representative graph). However, this 

increase was not observed when evaluating total ERK1 (Figure 6A, representative 

image, Figure 6C, representative plot) or total ERK2 (Figure 6A, representative 

image; Figure 6E, representative plot), respectively. The animals submitted to SNI 

who were treated with the inhibitor of AP-1 had reduced phosphorylated ERK1 

(Figure 6A, representative image, Figure 6B, representative plot) and ERK2 

expression reduced (Figure 6A, representative image, Figure 6D, representative 

plot). 

Also, we observed an increase in the p38 mRNA expression in animals submitted to 

SNI (Figure 7), which was minimized by treatment with inhibitor of AP-1 (Figure 7). 

 

Effect of AP-1 inhibitor on the pro-inflammatory mediators expression  

The animals were submitted to SNI had the expression of mRNA of TNF-α (Figure 

8A), IL-6 (Figure 8B), IL-1β (Figure 8C), IL-17A (Figure 8D), KC (Figure 8E), MCP-1 

(Figure 8F) and iNOS (Figure 8G) increased in the spinal cord compared to animals 

false-operated (Sham). This increase does not occur when animals submitted to SNI 
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are treated with the AP-1 inhibitor. We also observed an increase in nitric oxide 

concentration in animals submitted to SNI (Figure 8H). This increase was prevented 

when animals were treated with the AP-1 inhibitor (Figure 8H). 

 

Effect of AP-1 inhibitor on the gelatinases expression  

The SNI increased mRNA the MMP-2 (Figure 9A, the representative figure; Figure 

9B, representative graph) and MMP-9 (Figure 9C, the representative figure; Figure 

9D, representative graph) expression. The animals submitted to SNI treated with the 

inhibitor of AP-1 had reduced MMP-2 (Figure 9A, representative figure; Figure 9B, 

representative graph) and MMP-9 (Figure 9C, representative figure; Figure 9D, 

representative graph) expression reduced. 

 

DISCUSSION 

Neuropathic pain is a common condition, usually caused by nerve injury or disorders, 

drug treatments or disease affecting the somatosensory system, leading to drastic 

reduction in quality of life and, even, being severely debilitating (24). Therefore, 

efforts have been made for the better understanding of pathophysiology of 

neuropathic pain, and, hence, the discovery of new therapeutic targets for treatment 

of this illness. As a tool to assist in understanding the pathophysiology of neuropathic 

pain, animal models of neuropathic pain have been used since the early 70s, when 

Wall and colleagues identified that an injury to the peripheral nerve occasioned 

distinct pathophysiological mechanisms than those presented by experimental acute 

pain models (25). 

In the present work, the experimental model Spared Nerve Injury (SNI) was used, 

due to the fact that it is less invasive than many other known models and the 

response between animals profile has no significant variation. This model causes 

mechanical hypersensitivity immediately after surgery, which remains for many days, 

verified by hypernociception and mechanical allodynia (26). SNI also causes thermal 

hypernociception and allodynia to cold, but changes are not checked at baseline 

threshold thermal heat, similar to what occurs in humans with neuropathic pain (27). 

In view of the fact that it mimetises the signs of neuropathic pain in humans, this 

experimental model of neuropathic pain (SNI) was chosen for this work. 
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A feature of experimental neuropathic pain is central sensitization, a phenomenon 

that can be identified mainly with reduced nociceptive threshold and increased 

responsiveness of dorsal horn neurons of the spinal cord to various stimuli. Central 

sensitization occurs due to repetitive stimulation of nociceptors, as well as due to 

plastic changes in neurons and cells involved in nerve transmission and maintenance 

of neurons, such as glial cells. These changes usually occur under control of 

transcription factors, for example NF-kB and AP- 1. 

It has been described the involvement of AP- 1 in gene induction of various 

inflammatory mediators in some patologies (28-30). However, little is known about 

the correlation between AP-1 and neuropathic pain. This study researched, for the 

first time, the involvement of AP- 1 in SNI-induced mechanical hypernociception. 

Then, pharmacological tool inhibition of AP-1 SR11302, an analog of retinoic acid 

was used. This drug was chosen among the numerous analogues of retinoic acid 

inhibitors of AP-1 due to the fact that it has selectivity for inhibition of AP-1 of more 

than eighty percent without stimulated AP-1-induced gene transactivation. 

Furthermore, this drug has no significant effect on the retinoic acid response 

elements, consensus-sequence responsible for the transcriptional induction of 

retinoic acid (31). 

We found that the maintenance of experimental neuropathic pain depends, at least 

partially, on the involvement of AP- 1, being, therefor, a hope for future treatment of 

neuropathic pain, since currently available treatments are extremely limited. After 

confirming the involvement of AP- 1 in an experimental model of neuropathic pain 

SNI was standardized to the next experiments with spinal cords collected seven days 

after SNI and three hours after injection of vehicle or SR11302 without any treatment. 

The collection of spinal cord three hours after the injection of the drug SR11302 may 

seem insufficient to inhibit the transcription factor AP- 1. However, this transcription 

factor is fabricated with immediate early genes (IEG), which are expressed 

transiently, generating mRNA with time reduced half-life (32). 

Corroborating this information, the expression of AP- 1 is increased one hour after 

spinal cord injury in rats submitted to an experimental model of neuropathic 

hypernociception (33). Furthermore, the expression of c –Fos, an IEG and a major 

component of AP-1, is detected in approximately 30 min to 1 h in the superficial 
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lamina of the spinal cord after acute intense stimuli such as thermal stimulus, 

mechanical or chemical (oil mustard, endotoxin, scorpion venom, bee venom) (34). 

The drug SR11302 is currently the most widely used experimentally to inhibit AP- 1, 

even though it still has a unknown mechanism of inhibitory action of AP- 1 unknown 

(31). However, this drug is often used in vitro, so it is necessary to know if there is 

actually the inhibition of AP-1 and, also, the dose under experimental conditions used 

in this study. Although it is still difficult to accurately identify and affirm 

increase/decrease of AP- 1, it can be formed by several combinations of proteins, 

most studies related increased expression and activation of c-Jun, the main 

constituent of the dimer AP -1, with increased expression and activation, 

respectively, of AP-1 (35-37). Therefore, this study confirmed the action of the AP- 1 

inhibitor, SR11302, by immunofluorescence analysis of phosphorylated c-Jun. 

Through this technique, it was observed that the SNI promotes seven days after 

surgery, increased AP-1 activation, as demonstrated by increased activated 

(phosphorylated) c-Jun. Furthermore, intrathecal injection of the inhibitor of AP-1, 

SR11302, reduced c- Jun activation, thereby decreased activation of AP-1. The 

increase in activated/phosphorylated c-Jun had its location in the cell nucleus, which 

suggests further that c-Jun is activated. In relation to cell location, probably the c-Jun 

is activated in the nucleus of neurons, given that there was no merged of nuclear 

phosphorylated c-Jun with Iba1 (microglia marker) or with GFAP (marker for 

astrocytes). However, the immunofluorescence is not enough to say that there is no 

involvement of these cells in this model of neuropathic pain. 

The activation of glial cells occurs after experimental induction of neuropathic pain, 

as has been reported, but can also be activated by cytokines, chemokines, 

neuropeptides etc. (38-40). In the spinal cord, the interruption of homeostasis caused 

by experimental induction of neuropathic pain becomes resident glial cells (microglia 

and astrocytes) in the painful condition related cells by morphological changes and 

release of pain-related mediators (41;42). The microglial activation is characterized 

by increased expression of different markers, such as CD11b and Iba1, as well as 

activation of p38 (43;44). Corroborating this information, this study demonstrated that 

the SNI triggers microglial activation, through increased mRNA expression of Iba1, 

the microglial marker activity, AP- 1 activation-dependent. Activation of microglia in 

the spinal cord promotes the facilitation of painful stimuli, it releases various 
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inflammatory mediators such as TNF-α, IL-6, IL-1β, NO, PGE2, which increases the 

activation of spinal neurons (42), leading to central sensitization. Microglia also 

seems to be responsible for the subsequent activation of (45). 

Astrocytes are the most abundant cell type in the central nervous system and its 

activation is observed after experimental induction of neuropathic pain and, also, it is 

important in maintaining such an environment (39;46). The increased astrocyte 

activation, measured by specific markers, such as GFAP and S100β, was observed 

in various experimental models of neuropathic pain (47-49). This study demonstrated 

that the SNI caused an increase in the activation of astrocytes by increasing 

expression of GFAP, a marker of astrocytes activation. The expression of GFAP 

seems to be induced by several transcription factors, including the AP- 1 (50). And 

this study indicated that AP- 1 may be contributing to astrocytic activation, by GFAP 

transcriptional regulation pathway. 

The astroglial activation due to peripheral nerve injury leads to release of pro-

inflammatory mediators in the spinal cord and brain, linked to the maintenance of 

neuropathic pain and the affective-motivational aspects of neuropathic pain, 

respectively (42). Animals deficient in GFAP had the development of hypersensitivity, 

following peripheral nerve injury, however, the duration of activation of these cells 

was shortened (2), corroborating the idea that astrocytes are related to the 

maintenance of neuropathic pain. Among the mediators released after activation of 

these cells, there are TNF-α, IL-6, IL-1β, NO, PG, excitatory amino acids, ATP, which 

promotes the reduction of the activation threshold of nociceptors, in addition to 

directly activate neurons, facilitating nerve conduction of pain (42).  

In glial cells after experimental injury to the nerve or the spinal cord, it us also 

observed intense phosphorylation/activation of mitogen-activated protein kinases 

(MAPK), which mediate various stages of neuropathic pain (51). After SNL-induced 

hypernociception, occurs an increase in ERK phosphorylation in the spinal cord in 

different time (2), p38 phosphorylation in microglia (52) and JNK phosphorylation in 

astrocytes (53). 

Often, the activation of JNK is accompanied by increased expression of c-Jun, the 

major substrate of this MAPK (53). Not only experimental models of neuropathy 

induce expression of JNK, but also pro-inflammatory cytokines, such as TNF-α, 

which induces a transient increase of JNK in astrocytes (54). Furthermore, it is known 
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that SNL induced JNK activation in astrocytes, heavily contributing to neuropathic 

hypernociception (55). When this pathway is inhibited by intrathecal injection of a 

peptide JNK inhibitor, the neuropathic hypernociception is prevented (53). In this 

study, there was increased expression of JNK activated (phosphorylated), dependent 

on AP- 1 in animals submitted to SNI. The c-Jun, the main component of the dimer 

AP -1, is the best known substrate of JNK and thus from the time that the AP- 1 was 

inhibited by SR11302 along with inhibiting the activation of c-Jun nuclear, may have 

been a feedback , where the inhibition of c-Jun/AP-1 not decrease the activation of 

JNK. Corroborating this afirmative, the level of JNK total was indifferent between the 

two groups, indicating that the AP- 1 did not induce transcription of JNK, but only its 

activation. Karin et al. showed that increased AP -1 activity in response to stimuli that 

activate JNK, for example, TNF-α or ultraviolet irradiation is due to the increased 

synthesis of c-Jun and possibly also c- Fos (32). The JNK activation-evoked neuronal 

sensitization is due, at least in part, to induction of expression in spinal cord 

astrocytes chemokine MCP-1, which rapidly triggers an increase in central 

sensitization of excitatory synaptic transmission and ERK activation (55). 

After activation of C-fibers, ERK phosphorylation occurs in approximately 1 minute in 

spinal cord and can be induced by noxious stimuli of cold, heat and mechanical, but 

not innocuous stimuli (56). The family of ERK is involved in many cellular processes 

such as proliferation, differentiation, motility, and death. The ERK's also participate in 

painful processes, including neuropathic pain, which are activated in neurons, 

microglia and astrocytes (51). Although they are generally characterized by ERK1 

and ERK2 with different molecular weights, at least in neuropathic pain, no difference 

between them is elucidated. The phosphorylated ERK is implicated as a marker of 

neuronal activation, due to rapid expression after stimuli, for example, capsaicin (57). 

In this study, it was found that, seven days after SNI, there is increased expression of 

phosphorylated ERK1 and ERK2 -dependent on the activation of AP- 1. Moreover, 

the expression of total ERK1 or ERK2 is indifferent between groups. The AP-1 

induced only likely phosphorylation of ERK1 and ERK2, but not its gene transcription. 

As one of the main substrates of ERK c-Fos is a major component of the AP -1 

inhibition may be c-Fos/AP-1 feedback triggering, reducing the activation of ERK. 

Besides these MAPK, p38 is also involved in the activation of AP- 1 via 

phosphorylation and activation of upstream transcription factors of the AP- 1, as TCF, 
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ATF2 and MEF2C (15). This is usually MAPK activated by pro-inflammatory 

cytokines and cellular stress, since the administration of inhibitors of p38 alleviated 

inflammation and arthritis (58;59). The p38 activation seems to increase TNF-α, 

PGE2 and IL- 1β expression and the expression of p38 can be increased in response 

to various stimuli such as IL- 1β, COX-2 and iNOS (58;60). Intrathecal blockade of 

the p38 signaling pathway reduces neuropathic hypernociception (52;61-63) together 

with decreased microglial activation (64), suggesting that p38 activates microglia. In 

this study, there was increased spinal cord expression of p38 mRNA in SNI-

submitted mice, dependent on AP -1 activity. Therefore, this result suggests that AP-

1, unlike other MAPK pathway, is induced p38 gene transcription. But this increase 

being due to stimulation of pro-inflammatory cytokines and obviously mRNA 

expression can not be reflected in p38 activated. 

As seen above, the activation of glial cells as well as activation of MAPK, causes the 

release of numerous pain-related mediators. Moreover, many of these mediators 

trigger the activation of glial cells and MAPK making a cycle of cell activation and the 

release of inflammatory enzymes and mediators. Then, according to the hypothesis 

of this study, activation of AP-1 was induced by neuropathic pain through activation 

of glial cells and MAPK, the production and release of pro-inflammatory mediators in 

the spinal cord, leading to central sensitization, thus contributing to the painful 

process’ chronification. Therefore, different assessments were made to verify the 

participation of painful-related mediators in the spinal cord of animals submitted to 

SNI and dependence on them with AP- 1. 

Pro-inflammatory cytokines are key elements in a painful process, as these results in 

synthesis/release of other cytokines, chemokines, enzymes, kinases etc. 

Furthermore, these cytokines contribute to central sensitization, or in the induction 

and maintenance of pain. In proof of this, studies have shown that intrathecal 

administration of antagonists of pro-inflammatory TNF-α (65) and IL- 1β (66) or IL -6 

(67) attenuated painful behavior in experimental models of neuropathic pain. 

In the present study, we observed na increase in TNF-α, IL-6, IL-1β and IL-17A pro-

inflammatory cytokines mRNA expression. This increase was partially prevented in 

animals treated with the inhibitor of AP-1, suggesting that the production/release of 

TNF-α, IL-6 IL-1β and IL-17ª in the spinal cord after SNI is dependent on the 

activation of AP- 1. Intrathecal administration of a blocker of TNF- α reduced 
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hypernociception in neuropathic rats (68). Cunha et al. (69) demonstrating that 

intraplantar injection of IL-6 in mice triggers hypernociception. When IL-1β is 

administered intrathecally, it induces hypernociception and allodynia in rats (66). The 

IL -17A cytokine participates in several pathologies, such as rheumatoid arthritis, 

multiple sclerosis, allergy, asthma, kind of cancers, psoriasis and inflammatory bowel 

disease (70). The involvement of IL -17A has been shown in different experimental 

models of neuropathic pain in rats (71).  

Not only the pro-inflammatory cytokines are related to neuropathic pain, but also 

chemokines, cytokines produced in highly specialized cells of the immune and 

nervous system. Besides its high chemotactic power, chemokines have also been 

related to central sensitization in neuropathic pain processes through modulation of 

the electrical activity of neurons by different regulatory pathways , including 

neurotransmitter release (72). So it is not surprising that many authors found 

increased expression of KC in the spinal cord of mice after nerve injury (24). Thus, 

we also found increased expression of KC and MCP-1 mRNA in the spinal cord of 

animals that submitted to SNI. Previous results showed that KC and MCP-1 

participate in hypernociception because when injecting the same in naïve animals, 

there was hypernociception, since the injection of this cytokine neutralizing 

antibodies prevents this hypernociception (24). Our results showed that the KC and 

MCP-1 expression is dependent on the activity of AP-1, therefore, the inhibitor of AP-

1 would be an ideal therapy for neuropathic pain. 

Inflammatory mediators include not only cytokines but also enzymes, signaling 

molecules etc. Among these, there is nitric oxide, derived from L-arginine by the 

action of neuronal and non-neuronal form of NO synthases (73). In several 

pathological conditions or physical or biological stimuli, the generation of high levels 

of nitric oxide are associated with iNOS increased expression (74). Here, we had 

demonstrated that SNI induces the increase in the NO concentration in the spinal 

cord and the increase in iNOS expression, both dependent on the activity of AP- 1, 

contributing to the central sensitization and facilitation painful process.  

In addition, nitric oxide regulates the expression of a variety of extracellular matrix-

related genes, including those encoding tissue inhibitor of metalloproteinases- (TIMP-

1) and MMP-9 (11;12). MMP-9 is an extracellular matrix metalloproteinase, which has 

the gelatin as substrate, as well as MMP-2, so they can be called gelatinases. 
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Gelatinases are enzymes involved in pathological processes such as Alzheimer's 

disease, cancer and multiple sclerosis (75) and the blocking of MMP’s offers 

neuroprotection and neurological recovery (76;77). In the brain or spinal cord injuries, 

gelatinases seem to degradate components of basal layer, triggering the disruption of 

the blood brain barrier, progressive demyelination and neuroinflammatory response 

(78). 

This study showed that the expression of MMP- 2 is higher in SNI group and is 

dependent on AP -1 activity. Therefore, it is suggested that MMP-2 is involved in AP-

1-induced neuropathic process. Furthermore, it was shown that intrathecal injection 

of MMP-2 or MMP-9 causes neuropathic hypernociception, typical signals such as 

mechanical hypernociception. In the same study, it was shown that MMP-9 and 

MMP-2 also cleave pro-IL-1β to IL-1β and activates early and late phase, 

respectively, of experimental neuropathic hypernociception (79). The IL-1β appears 

to stimulate the production of MMP-9 in human neurons culture and in brains of mice 

submitted to trauma (80). In the present study, since these gelatinases increased on 

the seventh day after SNI three hours after the treatment with AP-1 inhibitor, mRNA 

expression of these proteins was reduced, coinciding also with the reduction in IL- 1β 

mRNA, thus, reducing mechanical hypernociception installed. 

Regarding MMP -9 expression, it was observed that MMP increased seven days after 

SNI and this increase can be prevented by treatment with an inhibitor of AP- 1, 

suggesting that AP-1 is probably involved in transcriptional induction and activation of 

MMP- 9. In contrast to MMP-2 which is highly expressed in the spinal cord in DRG in 

late phase only in an experimental model of neuropathic pain, the expression of 

MMP-9 in DRG spinal cord at the initial stage increased , contributing to 

demyelination nerve through degradation of myelin basic protein (79;81). MMP -9 is 

capable of degrading components of the extracellular matrix of basal layer, 

contributing to the loss of vascular integrity (82;83), leading to extravasation of typical 

molecules characteristic of a inflammatory / neuropathic process (81;84). 

In view of the above, the experimental model of neuropathic pain studied herein 

causes activation of MAPK and glial cells in the spinal cord as well as increased 

expression of various mediators related to pain processes. All these events have 

shown, at least partially, dependency on the actions of the AP-1 transcription factor. 
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Thus, an inhibitor of AP-1 and, therefore, its way downstream can be considered as 

interesting pharmacological target for the treatment of neuropathic pain.  

Current treatments for neuropathic pain are only partially effectives and additional 

development is hindered by the incomplete knowledge of how neuropathic pain is 

induced and maintained. This study shows that the inhibition of transcription factor 

AP-1 may be a potential analgesic/anti-inflammatory drug for treating neuropathic 

pain, since AP-1 inhibitor blocks, for a few hours, the mechanical hypernociception 

triggered by experimental model of neuropathic pain, by reducing glial cells and 

MAPK activation and reducing the synthesis of inflammatory mediators, interleukins, 

chemokines, NO, MMP-2 and -9.  
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LEGENDS 
 
Figure 1: Effect of post-treatment with a single injection of AP-1 inhibitor in SNI-

induced neuropathic hypernociception. C57BL/6 mice were submitted (SNI) or not 

(Sham) to SNI and submitted to nociceptive mechanical evaluation by von Frey 

filaments. The mice were given intrathecal injection (indicated by the red arrow) of 

vehicle (Sham and SNI) or 100 μg.site-1 of SR11302 only on the seventh day after 

SNI. This animals were subjected to analysis of mechanical nociception immediately 

prior to surgery and 5, 7 (0, 1, 3, 5 and 7 h), 8, 12 and 14 days after SNI. The results 

were expressed as the mean ± SEM of 7 animals per group. *P < 0.05, #P < 0.01 and 

§P < 0.001 vs. SNI vehicle-treated group.  

 

Figure 2: Effect of inhibiting AP-1 activation of c-Jun in microglia. C57BL/6 mice were 

submitted to an experimental model of neuropathic pain (SNI or SNI + SR), false-
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operated (Sham) or not submitted to any surgical procedure (Naive). On the seventh 

day after SNI, the animals were injected i.t. with SR11302 (SNI + SR; 100 μg.site-1), 

vehicle (sham or SNI; 5 μl.site-1) or no injection (Naive). Three hours after injection, 

spinal cord (L4-L5 segment) was collected for for immunofluorescence (confocal 

image). The images demonstrate immunoreactivity microglia through the anti-Iba1 

(green, left column) to nucleus through Hoechst (blue, middle left column), 

phosphorylated c-Jun (p-c-Jun) through the anti-p-c-Jun (red, middle right column) 

and merged of these markings (right column). Arrows indicate double colocalization 

(purple). Scale bars 50 μm. 

 

Figure 3: Effect of inhibiting AP-1 activation of c-Jun in astrocytes. C57BL/6 mice 

were submitted to an experimental model of neuropathic pain (SNI or SNI + SR), 

false-operated (Sham) or not submitted to any surgical procedure (Naive). On the 

seventh day after SNI, the animals were injected with SR11302 (SNI + SR; 100 

μg.site-1), vehicle (sham or SNI; 5 μl.site-1) or no injection (Naive). Three hours after 

injection, spinal cord (L4-L5 segment) was collected for for immunofluorescence 

(confocal image). The images demonstrate immunoreactivity astrocytes through the 

anti-GFAP (green, left column) to nucleus through Hoechst (blue, middle left column), 

phosphorylated c-Jun (p-c-Jun) through the anti-p-c-Jun (red, middle right column) 

and merged of these markings (right column). Arrows indicate double colocalization 

(purple). Scale bars 50 μm. 

 

Figure 4: Effect of AP-1 inhibitor on the glial cells activation. C57BL/6 mice were 

submitted to an experimental model of neuropathic pain (SNI or SNI + SR), false-

operated (Sham) or not submitted to any surgical procedure (Naïve). On the seventh 

day after SNI, the animals were injected i.t. with SR11302 (SNI + SR; 100 μg.site-1), 

vehicle (sham or SNI; 5 μl.site-1) or no injection (Naïve). After 3h the injection, the 

spinal cord (L4-L5 segment) was collected for analysis of mRNA expression, by RT-

PCR (A) and of GFAP protein expression by western blotting (B and C). (A) The gene 

expression was normalized to GAPDH expression. (B) Representative image of the 

expression of GFAP. (C) The expression of GFAP protein was given in relation to the 

expression of β-actin. The results were expressed as mean ± SEM of 12 mice per 

group and represent two independent experiments. "a", "b" and "c" (P < 0.05) 
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indicates a statistically significant difference when compared to the Sham and SNI 

Naïve groups, respectively.  

 

Figure 5: Effect of AP-1 inhibitor on the JNK expression in the spinal cord of animals 

submitted to SNI. C57BL/6 mice were submitted to an experimental model of 

neuropathic pain (SNI or SNI + SR), false-operated (Sham) or not submitted to any 

surgical procedure (Naïve). On the seventh day after SNI, the animals were injected 

i.t. with SR11302 (SNI + SR; 100 μg.site-1), vehicle (sham or SNI; 5 μl.site-1) or no 

injection (Naïve). After 3h the injection, the spinal cord (L4-L5 segment) was 

collected for analysis of expression of JNK by western blotting. (A) Representative 

figure of the expression of phosphorylated JNK (pJNK), total JNK and β- actin. The 

expression of the phosphorylated (B) and total form (C) of JNK was given relative to 

the expression of β -actin. The results were expressed as mean ± SEM of 12 mice 

per group and represent two independent experiments. "a" , "b" and "c" (P < 0.05) 

indicates a statistically significant difference when compared to the Sham and SNI 

Naïve groups, respectively. 

 

Figure 6: Effect of AP-1 inhibitor on the ERK expression in the spinal cord of animals 

submitted to SNI. C57BL/6 mice were submitted to an experimental model of 

neuropathic pain (SNI or SNI + SR), false-operated (Sham) or not submitted to any 

surgical procedure (Naïve). On the seventh day after SNI, the animals were injected 

i.t. with SR11302 (SNI + SR; 100 μg.site-1), vehicle (sham or SNI; 5 μl.site-1) or no 

injection (Naïve). After 3h the injection, the spinal cord (L4-L5 segment) was 

collected for analysis of ERK expression by western blotting. (A) Representative 

figure of phosphorylated ERK1 and ERK2 (pERK1 and pERK2, respectively), and 

total ERK1 and ERK2 and β-actin expression. The expression of phosphorylated 

ERK1 and ERK2 (B and C, respectively), total ERK1 and ERK2 (D and E, 

respectively) were given proteins expression relative to β-actin. The results were 

expressed as mean ± SEM 12 mice per group and represent two independent 

experiments. "a", "b" and "c" (P < 0.05) indicates a statistically significant difference 

when compared to the Sham and SNI Naïve groups, respectively. 
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Figure 7: Effect of AP-1 inhibitor on mRNA expression of p38 in the spinal cord of 

SNI-induced hypernociception in mice. C57BL/6 mice were submitted to an 

experimental model of neuropathic pain (SNI or SNI + SR), false-operated (Sham) or 

not submitted to any surgical procedure (Naive). On the seventh day after SNI, the 

animals were injected i.t. with SR11302 (SNI + SR; 100 μg.site-1), vehicle (sham or 

SNI; 5 μl.site-1) or no injection (Naïve). Three hours after injection, spinal cord (L4-L5 

segment) was collected for analysis of mRNA expression by RT - PCR of p38. The 

gene expression was normalized to GAPDH expression. The results were expressed 

as mean ± SEM of 8 mice per group and represent two independent experiments. 

“a", "b" and "c" (P < 0.05) indicates a statistically significant difference when 

compared to the Sham, SNI or Naive group, respectively.  

 

Figure 8: Effect of AP-1 inhibitor on mRNA expression of pro-inflammatory mediators 

and NO concentration in the spinal cord of SNI-induced hypernociception in mice. 

C57BL/6 mice were submitted to an experimental model of neuropathic pain (SNI or 

SNI + SR), false-operated (Sham) or not submitted to any surgical procedure (Naive). 

On the seventh day after SNI, the animals were injected i.t. with SR11302 (SNI + SR; 

100 μg.site-1), vehicle (sham or SNI; 5 μl.site-1) or no injection (Naïve). Three hours 

after injection, spinal cord (L4 - L5 segment) was collected for analysis of mRNA 

expression of TNF-α (A), IL-6 (B), IL-1β (C), IL-17A (D), KC (E), MCP-1 (F) and iNOS 

(G), by RT - PCR and estimate the concentration of nitric oxide by Griess reaction 

(H). The gene expression was normalized to GAPDH expression (A-G). The results 

were expressed as mean ± SEM of 8 mice per group and represent two independent 

experiments. “a", "b" and "c" (P < 0.05) indicates a statistically significant difference 

when compared to the Sham, SNI or Naive group, respectively.  

 

Figure 9: Effect of inhibitor of AP- 1 in gelatinases expression in the spinal cord of 

SNI-induced hypernociception in mice. C57BL/6 mice were submitted to an 

experimental model of neuropathic pain (SNI or SNI + SR), false-operated (Sham) or 

not submitted to any surgical procedure (Naive). On the seventh day after SNI, the 

animals were injected i.t. with SR11302 (SNI + SR; 100 μg.site-1), vehicle (sham or 

SNI; 5 μl.site-1) or no injection (Naive). Three hours after injection, spinal cord (L4-L5 

segment) was collected for analysis of MMP–2 (A and B) and MMP-9 (C and D) 
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expression by zymography gel. Representative image of a gelatin zymogram SDS-

PAGE of the spinal cord of MMP-2 (A) and -9 (C). Zymography representative figure 

of MMP-2 (B) and MMP-9 (D). The molecular weights of the bands of MMP-2 (72 

kDa) and MMP-9 (84 or 92 kDa) were identified after electrophoresis on 7% SDS-

PAGE by zymography pattern (Standard, 10 μl). The results were expressed as 

mean ± SEM of 12 mice per group and represent two independent experiments. "a" 

and "b" ( P < 0.05 ) indicate statistically significant difference compared with the 

sham and SNI group, respectively.  
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