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Introdução

VIAS NEURAIS DA DOR
Compreender a dor é preocupação que acompanha o homem ao longo do tempo.
Aristóteles interpretou a dor como experiência oposta ao prazer, tipicamente
desagradável, e sentida pelo coração.
A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), adota a definição de
dor proposta por Merskey como sendo “uma experiência sensorial e emocional
desagradável associada a uma lesão tecidual real ou potencial” (Merskey, 1986).
A idéia do coração como centro das sensações perdurou por muitos séculos e
recebeu apoio de importantes pensadores. Por outro lado, também foi grande o número
dos que defenderam a idéia do cérebro como centro das sensações. Estudos anatômicos
e fisiológicos realizados por Descartes evidenciaram a existência de nervos capazes de
receber informações sensoriais desde a periferia e levá -las até o cérebro (Melzack &
Wall, 1965).
Sherrington denominou nocicepção como a percepção de estímulos nocivos.
Portanto, a dor é uma experiência consciente composta pela interação de componentes
discriminativos, afetivo-emocional e cognitivos, sendo a nocicepção o eleme nto
sensorial da mesma. Cada componente da dor é mediado e modulado por mecanismos
independentes e interativos do encéfalo atuando nos níveis espinal, do tronco
encefálico e cerebral (Casey, 1999).
Sherrington, no fim do século XIX, postulou a existência de nociceptores,
receptores sensoriais capazes de detectar lesão tecidual ou estímulos potencialmente
nocivos. Após detecção do estímulo por estes nociceptores, a informação nociceptiva
seria conduzida para o sistema nervoso central, onde seria interpretada. Posteriormente,
constatou-se que a existência de nociceptores não seria apenas na pele, mas também
em estruturas viscerais (McMahon & Koltzenburg, 1990).
Esses receptores periféricos, nociceptores não homogêneos, podem apresentar se silenciosos ou ativos e são bastante dinâmicos em sua natureza, cujas funções
estabelecem -se de acordo com a influência e necessidade do meio interno (Cervero &
Janig, 1992; Schmidt et al., 1994). Os corpos celulares dos neurônios, nos quais
trafegam os impulsos nociceptivos, localizam-se nos gânglios da raiz dorsal dos nervos
espinais e no gânglio trigeminal, gânglio do V par de nervos cranianos.
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Os nociceptores podem ser definidos como receptores sensoriais que são
ativados por estímulos nocivos e, apresentam-se como terminações nervosas livres do
tipo Ad e C (Messlinger, 1997). Essas fibras nervosas são classificadas de acordo com
seu diâmetro, grau de mielinização e velocidade de condução. As fibras do tipo C
distribuem-se em tecidos profundos além da pele, onde são mais abundantes que as
fibras Ad. As fibras mielinizadas Ad conduzem estímulos nocivos térmicos e
mecânicos com uma velocidade em torno de 5 a 30 m/s. As fibras não mielinizadas C,
de baixa velocidade de condução (<1 m/s), são conhecidas como nociceptores
polimoda is (PMN; C-polymodal nociceptors), pois respondem tanto a estímulos
nocivos, mecânicos, térmicos (acima de 45ºC) e químicos de alta intensidade, como a
vários estímulos não nocivos (Willis, 1985). O conceito de nociceptores silenciosos
surgiu posteriormente para terminações de fibras que não respondem a estímulo agudo
mecânico ou térmico, mas “acordam” durante um processo inflamatório (McMahon &
Koltzenburg, 1990).
Os nociceptores terminam de uma maneira altamente organizada no corno
dorsal da medula espina l, após penetrarem na medula através da divisão lateral da raiz
posterior dos nervos espinais. As fibras Ad e C bifurcam-se e avançam, ascendente ou
descendentemente, de um a três segmentos espinais, contribuindo para a formação dos
fascículos medulares. Os corpos celulares dos neurônios que recebem as primeiras
aferências nociceptivas situam-se no corno dorsal da medula, zonas mais superficiais.
As lâminas I e II de Rexed recebem fibras C e algumas fibras Ad. Outras fibras Ad
penetram mais profundamente no corno dorsal (lâmina V). Essas fibras sensoriais de
alto limiar ativam um grande número de interneurônios de segunda ordem e neurônios
de projeção na medula espinal, alguns deles ativados exclusivamente por estímulos
nocivos (denominados de neurônios nociceptivos específicos ou NS – nociceptivespecific) e outros são ativados por estímulos de alta ou baixa intensidade (denominados
de faixa dinâmica ampla ou WDR – wide-dynamic-range). As células presentes nas
lâminas I e V dão origem as principais vias de projeção do corno dorsal para o tálamo
(Kandell et al., 2000).
Os neurotransmissores envolvidos nas aferências nociceptivas primárias são
diversos, particularmente, a substância P (Hökfelt et al., 1975; Furst, 1999),
somatostatina, colecistoquinina, glutamato (Jessel & Dodd, 1986), neurocinina-A e
neurocinina-B. Estes parecem ser transmissores das aferências primárias ou
facilitadores da expressão de estímulos nociceptivos (Furst, 1999). A atividade gerada
3
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pelo nociceptor é transferida, após processamento complexo e ativo no corno dorsal,
diretamente ou via núcleos do tronco encefálico ao tálamo ventrobasal e então para o
córtex, onde a percepção da dor é gerada. Impulsos paralelos do corno dorsal passam
para o corno ventral e ativam os neurônios motores flexores, os quais geram o reflexo
flexor de retirada (Woolf, 1994).
Atualmente várias vias ascendentes da dor são conhecidas, tratos espinotalâmico, espino-mesencefálico, espino-reticular (Willis, 1985), espino-límbico,
espino-cervical e coluna dorsal pós-sináptica (Willis & Westlund, 1997). Dentre elas,
os tratos espino-talâmico, espino-reticular e espino-mesencefálico (Figura 1) têm sido
considerados as vias mais importantes na transmissão aferente da informação
nociceptiva. Estes tratos terminam em diversos núcleos do tálamo e da formação
reticular do tronco encefálico (Willis, 1985). As fibras que participam da constituição
dessas vias ascendem pelo funículo lateral da medula e se originam em grande parte
dos neurônios da coluna posterior contralateral. Estas vias são denominadas
coletivamente de sistema ou trato anterolateral da coluna.
A via espino-talâmica, filogeneticamente, compreende o feixe neo-espinotalâmico (mais recente) e a via espino-reticular compreende o feixe paleo-espinotalâmico (mais antigo). Há evidências de que as projeções dos tratos paleo-espinotalâmico e espino-reticular estejam mais envolvidas nos aspectos afetivos-emocionais
da dor do que em seu caráter sensório-discriminativo (Price & Dubner, 1977). Estudos
sugerem que os núcleos da base também podem estar envolvidos no aspecto sensório discriminativo da dor e, ainda, na característica afetiva e nos aspectos cognitivos da
dor, e na modulação de informação nociceptiva (Chudler & Dong, 1995).
Os neurônios da lâmina I de Rexed projetam-se aos núcleos talâmicos por meio
do funículo dorso-lateral, contralateralmente, e a via espino-talâmica dorso-lateral
compreende cerca de 25% das projeções que se fazem ao tálamo, proveniente de sítios
medulares (Jones et al., 1987; Hammond, 1989).
Muitos neurônios nociceptores localizados na lâmina I também se projetam à
área parabraquial, formando parte do trato espino-mesencefálico (Menetrey et al.,
1982; Wiberg & Blomqvist, 1984; Panneton & Burton, 1985; Cechetto et al., 1985), e
ascende pelo funículo dorso-lateral (Hylden et al., 1986). Alguns desses neurônios
projetam-se ao núcleo submédio do tálamo, concomitantemente (Craig & Burton,
1981; Hylden et al., 1985). Adicionalmente, neurônios nociceptores na lâmina I
também enviam axônios para o núcleo pré-tectal anterior (Rees et al., 1995).
4
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Figura 1 – Vias nociceptivas ascendentes. A, origem e localização dos tratos em
diferentes níveis da medula espinal (cervical, torácica e lombar). B, sistema
anterolateral, que contém os tratos espino-talâmico, espino-reticular e espinomesencefálico. A: 1- funículo posterior; 2- fascículo dorsolateral; 3- trato espinocerebelar posterior; 4- fibras nociceptivas Ad; 5- fibras nociceptivas do tipo C; 6- trato
espino-cerebelar anterior; 7- trato espino-reticular; 8- trato espino-talâmico; 9- núcleo
torácico. B: 1 - fibras Ad; 2- fibras C; 3- trato ipsilateral; 4- trato sistema anterolateral;
5- tato neoespino-talâmico; 6- trato paleoespino-talâmico; 7- formação reticular; 8substância cinzenta periaquedutal; 9- teto mesencefálico; 10- grupo nuclear talâmico
posterior; 11- vias para o hipotálamo; 12- complexo talâmico ventrobasal; 13- núcleos
talâ micos intralaminares; 14- vias para o prosencéfalo; 15- vias para áreas sensoriais;
16- vias para o córtex parietal posterior; a- medula espinal; b- bulbo; c- ponte; dmesencéfalo; e- diencéfalo. Segundo Nieuwenhuys et al., 1988 (A) e Kelly, 1991 (B),
modificado por Coimbra, 1995.
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O complexo amigdalóide recebe conexões neurais provenientes da região
parabraquial (Ma & Peschanski, 1988), a via espino-ponto-amigdalina pode constituirse em uma relevante projeção que serve ao componente afetivo da dor. Os neurônios
do corno dorsal da medula também se projetam diretamente ao hipotálamo lateral,
núcleos septais e núcleo acumbens; além do complexo ventrobasal do tálamo que
igualmente recebe conexões nociceptivas (Craig & Burton, 1981; Burstein et al.,
1987). Estas conexões evidenciam o envolvimento das vias espino-talâmica com o
aspecto sensório -discriminativo da dor, e a importância da ligação entre os neurônios
da lâmina I da coluna dorsal da medula com estruturas do sistema límbico, para o
estabelecimento do componente emocional dos processos nociceptivos (Hammond,
1989).
Funcionalmente, o gânglio trigeminal equivale aos gânglios das raizes dorsais
dos nervos espinais e recebe as aferências mecanorreceptivas, termorreceptivas e
nociceptivas da cabeça através das raízes sensitivas do nervo trigêmeo. Seus neurônios
projetam-se para a formação reticular e/ou ao tálamo, assim como as fibras do funículo
ântero-lateral da medula. A formação reticular constitui uma estação importante do
sistema ascendente inespecífico. Ela dispõe de numerosas conexões aferentes, algumas
destas subindo pelo feixe espino-reticular do cordão ântero-lateral, bem como, pelas
vias correspondentes que provêm do núcleo espinal do nervo trigêmeo. Os impulsos
aferentes da formação reticular procedem também de numerosas outras regiões do
encéfalo, tais como o córtex motor e sensorial, tálamo e hipotálamo. As conexões
eferentes também são múltiplas, descendo em direção à medula ou subindo através do
tálamo, para o córtex cerebral para o hipotálamo, e para as dema is estruturas do
sistema límbico.
Vias para dor visceral e cutânea parecem ter um locus de projeção em comum
na cápsula do complexo caudal ventrobasal do tálamo, para neurônios nociceptivos
específicos (NS) e WDR que pode ser a ligação das vias da dor do corno dorsal e do
homólogo trigeminal com o córtex somatossensorial (Yokota, 1989).
Segundo Laird & Cervero (1991), há uma íntima correlação entre injúria e dor,
resultando em um estado de equilíbrio. No entanto mudanças ou oscilações induzidas
por um impulso nociceptivo ou mudanças no meio ambiente podem resultar em
avaliações na qualidade e na quantidade da percepção da dor produzida por um
determinado estímulo nocivo. Assim, segundo estes autores a resposta de sistemas
nociceptivos pode ocorrer em três condições distintas:
6
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•

Processamento de um estímulo nociceptivo momentâneo, constituindo um
processo fisiológico de proteção contra lesões teciduais, sendo importante
para o bem-estar e sobrevivência do indivíduo. Constitui uma dor fásica,
cessando após o término do estímulo;

•

diante de estímulos prolongados, com lesão tecidual e inflamação,
ocorrendo sensibilização de nociceptores, estimulação de fibras silenciosas
e dor tônica, persistente.

•

estados anormais de dor, como dores neuropáticas e dor central, como dor
do membro fantasma e neuralgia.

Por mais controverso que pareça, a dor possui um indiscutível papel biológico,
é um fator de adaptação do indivíduo, uma vez que o permite perceber o dano tissular
iminente podendo assim evitar a ameaça à sua sobrevivência. Segundo Brandão
(2001), estudos realizados em indivíduos portadores de analgesia congênita ou que
apresentam uma insensibilidade congênita à dor levaram a constatação de que a dor é
um sinal de aviso à injúria potencial, uma vez que a análise destes indivíduos mostra
que as suas expectativas de vida são reduzidas, morrendo prematuramente por causa de
traumas ou infecções que não são reconhecidos ou detectados.
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MODULAÇÃO DA NOCICEPÇÃO
Um importante componente da resposta do organismo a situações de
emergência é a redução da capacidade de perceber a dor. Com efeito, na exposição de
um ser vivo a situações de perigo iminente, tais como aquelas que envolvem a presença
de predadores, ou em que é imprescindível a mobilização de mecanismos de defesa,
dominância ou de adaptação a situações ameaçadoras ambientais extremas, urge o
recrutamento de algum sistema que as suprima, pois essas reações que seguem a
percepção da dor seriam extremamente desvantajosas para a sobrevivência do animal.
A dor normalmente promove um conjunto de reflexos de retirada, fuga, retraimento,
entre outros comportamentos recuperativos. Seria mais razoável, portanto, que essas
reações fossem suprimidas automaticamente em favor de respostas mais adaptativas.
Se a resposta natural do organismo a situações de emergência inclui uma redução na
sensibilidade a impulsos nociceptivos, parece plausível que esse sistema de inibição de
dor seja recrutado em tais situações (Coimbra, 1995). Tais vias neurais eliciam a
antinocicepção.
A antinocicepção induzida pelo medo tem sido considerada como parte
integrante da reação de defesa. Sem a existência de um sistema de inibição dos
impulsos nociceptivos, os animais, se levados em confronto com um predador,
poderiam adquirir comportamentos de recuper ação, induzidos pelo sofrimento, em vez
de apresentarem postura defensiva, induzida pelo medo, traduzindo, assim, sua
vulnerabilidade a futuras injúrias e sujeição à morte (Fanselow & Bolles, 1979).
Antinocicepção pode ser definida como redução na resposta do sistema
sensorial para os estímulos nocivos (Basbaum & Fields, 1978). A sensação nociceptiva
e os aspectos das respostas comportamentais da dor dependem de processamento
neural de estímulos nocivos por estruturas superiores. Estas informações nocicept ivas
trafegam por meio dos funículos ântero-lateral e dorso-lateral da medula espinal ou
através do lemnisco trigeminal e são dirigidos para o tálamo e para o giro pós-central
(Surmeier et al.; 1989).
No corno dorsal da medula espinal a informação nociceptiva de vísceras, pele e
outros órgãos é submetida a extenso processamento por uma diversidade de
mecanismos, alguns dos quais aumentam e outros inibem essa transferência de
informação sensorial para centros mais altos. Neste aspecto, uma rede de vias
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descendentes projeta-se de estruturas encefálicas a sítios espinais para desempenhar
um papel complexo e crucial. Vias centrífugas específicas suprimem (inibição
descendente) ou potenciam (facilitação descendente) a passagem de mensagens
nociceptivas para o enc éfalo. (Millan, 2002). Hagbarth & Kerr (1954) registram as
primeiras evidências de que estruturas encefálicas supra-espinais podiam controlar vias
sensoriais descendentes, e Carpenter e colaboradores (1965), demonstraram o controle
descendente de impulsos sensoriais para vias ascendentes.
Não apenas situação de estresse, assim como a hipoglicemia e outros estímulos
não dolorosos, podem induzir antinocicepção reversível pela naloxona, um antagonista
de receptores opióides (Amir & Amit, 1978; Bodnar et al., 1979). Bolles & Fanselow
(1982) demonstraram, ainda, que a antinocicepção sensível a naloxona pode ser
produzida por um estímulo inócuo em condições em que este estímulo serve como uma
pista de que o estímulo nocivo irá ocorrer, de modo que ratos expostos repetidamente a
choques aversivos tornam-se hipoalgésicos quando expostos à mesma situação
experimental, porém na ausência do choque. Nestas situações tem sido proposto que a
antinocicepção é desencadeada pelo medo condicionado. Processos de inibição da dor
também podem ser recrutados durante a evocação do medo inato (Coimbra et al., 1992;
Coimbra & Brandão, 1997).
Os opióides endógenos e monoaminas são fortes candidatos como
neurotransmissores envolvidos nessa rede neural (Nichols et al., 1989; Coimbra et al.,
1992). Com efeito, há evidências de que o estresse e o medo podem induzir tanto
formas opióides como não-opióides de antinocicepção (Watkins & Mayer, 1982;
Lewis et al., 1982; Coimbra & Brandão, 1997). Estudos dos mecanismos neurais e
hormonais têm apresentado provas do envolvimento de ß-endorfina e encefalinas, além
de corticotrofinas e corticosterona em algumas formas de antinocicepção (Basbaum &
Fields, 1989; Miller, 1981; Jones et al., 1992, 1994). Receptores opióides também
estão presentes nos terminais aferentes primários das lâminas superficiais do corno
dorsal sugerindo, assim, a participação dos polipeptídios opióides endógenos no
controle pré-sináptico da transmissão da mensagem nociceptiva (Lamotte et al., 1976).
Outros

neurotransmissores

inibitórios

também

estão

envolvidos

na

antinocicepção. Ao lado da serotonina (5-HT), destacam-se a dopamina, a
noradrenalina e o GABA (Malcangio & Bowery, 1996). Células GABAérgicas foram
identificadas no corno dorsal da medula formando sinapses axoaxônicas como
aferentes primários sugerindo a sua participação na inibição pré-sinaptica destes
9
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neurônios (Barber et al., 1978). Estudos recentes sugerem íntima interação entre os
neurotransmissores GABA e serotonina na modulação da antinocicepção opióide
(Nemmani & Mogil, 2003).
A estimulação elétrica de alguns sítios encefálicos elicia processos
antinociceptivos pela provável ativação de vias centrífugas que inibem neurônios
sensoriais na medula espinal. Tal sistema de inibição da dor pode ser ativado por
alguns estímulos aversivos ambientais (Mayer & Liebeskind, 1974; Terman et al.,
1984), vindo a exercer importante função no controle de comportamentos afetivos e
defensivos (Watkins & Mayer, 1986).
O processamento de estímulos nociceptivos pode ser modulado no
prosencéfalo, na medula espinal, no tronco encefálico e no diencéfalo (Casey, 1999). A
transmissão nociceptiva ao nível espinal está sujeita a regulação por neurônios
descendentes originados de diversas redes neurais encefálicas. Os corpos neuroniais
das fibras que formam esse sistema de controle inibitório descendente estão localizados
em diferentes núcleos (Figura 2) incluindo substância cinzenta periaquedutal, núcleo
magno da rafe, formação reticular mesencefálica, núcleo dorsal da rafe (Prado &
Faganello, 2000), núcleo reticular paragigantocelular, locus coeruleus, bulbo
ventromedial

rostral,

amígdala

(Bodnar,

2000),

hipotálamo,

tálamo,

córtex

somatossensorial e vários componentes do sistema límbico (Willis & Westlund, 1997)
Estes

sítios

compreendem

relevante

sistema

interconectado

anatômica

e

fisiologicamente que medeia respostas antinociceptivas por meio de interações
regionais (Bodnar, 2000). A estimulação do córtex cerebral ou do tálamo pode facilitar
ou suprimir as respostas dos neurônios dos tratos espino-talâmico ou trigêminotalâmico (Gerhart et al., 1983; Yezierski et al., 1983).
O núcleo pré-tectal anterior também foi incluindo entre as estruturas supra espinais que participam do processo de estímulos nocivos (Prado & Roberts, 1985;
Foster et al., 1989; Rees et al., 1987; 1995; Wilson et al., 1991; Brandão et al., 1991).
Há evidências de que essa participação do núcleo pré-tectal anterior no processo
antinociceptivo pode ser devido a sua conexão com diversas estruturas. Como uma
estação relé representada pelo núcleo dorsal da rafe (Rosa et al., 1998; Prado &
Faganello, 2000), ou através de suas conexões eferentes para o diencéfalo e para o
mesencéfalo (Terenzi et al., 1995; Wang et al., 1992), ou por suas conexões com o
bulbo ventrolateral rostral (Terenzi et al., 1991).
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Figura 2 – Sistema endógeno de controle nociceptivo como proposto por Basbaum &
Fields (1978). A: Nível mesencefálico. PAG, substância cinzenta periaquedutal (rica
em encefalinas - E). B: Nível bulbar. NRM, núcleo magno da rafe, rico em serotonina
(5-HT); Rmc, núcleo reticular magnocelular. Ambos recebem aferências excitatórias
provenientes da PAG e enviam eferências à medula espinal. C: Nível espinal. Fibras
eferentes que se original no NRM e Rmc, avançam através do funículo dorsolateral
(DLF) e controlam os impulsos nociceptivos que atingem as lâminas I e II do corno
posterior da medula espinal. Os neurônios nociceptivos da substância gelatinosa
(lâmina II), que são ativados por aferências sensitivas de pequeno diâmetro, ricas em
substância P (SP), projetam-se a níveis supra-espinais e, indiretamente, via núcleo
reticular gigantocelular (Rgc), ativa as células do sistema descendente de controle
antinociceptivo da PAG e NMR, formando uma alça de retroalimentação negativa.
Neurônios contendo catecolaminas do locus coeruleus (LC) e a região subcerúlea e
parabraquial (SC-PB) também podem contribuir com o sistema de modulação da dor.
(NE, norepinefrina).
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Projeções do núcleo pré -tectal anterior para o bulbo rostroventral provêem uma
via através da qual efeitos antinociceptivos do núcleo pré-tectal anterior para a medula
espinal são mediados (Zagon et al., 1995). Há evidências de que a inibição de respostas
a estímulos nocivos de alto limiar seja devida à ação de projeções ascendentes, que têm
origem na coluna dorsal da medula espinal que ativam células no núcleo pré-tectal
anterior, as quais, por sua vez ativam a via de inibição descendente que trafega pelo
funículo dorsolateral (Rees & Roberts, 1989).
A associação da substância cinzenta periaquedutal (SCP) com as vias de
transmissão nociceptiva iniciou-se com estudos de Melzack et al., em 1958. Estes
autores descreveram que a lesão da formação reticular adjacente a SCP facilita a
percepção de impulsos dolorosos, resultando em hiperalgesia. Tal resultado era
indicativo de que a área lesada exercia controle tônico sobre a entrada de sinais
nociceptivos. Em 1969, Reynolds demonstrou que a estimulação elétrica da SCP
produzia potente antinocicepção em ratos, suficiente para permitir cirurgia sem o uso
de agentes anestésicos. Os achados de Reynolds foram posteriormente confirmados em
diferentes espécies animais, inclusive o homem, ficando amplamente estabelecido que
a estimulação da SCP promove antinocicepção que perdura por tempo maior que o da
estimulação. A estimulação elétrica da SCP dorsal produz reação de medo expressa por
congelamento e respostas autonômicas, além de antinocicepção (Brandão et al., 1988,
1990; Coimbra et al., 1992; Castilho et al., 2002). Na região ventral da SPC, a
estimulação elétrica também gera antinocicepção (Nichols et al., 1989). Estudos
sugerem que esta antinocicepção é mediada por receptores opióides µ (Herz & Millan,
1990). Muito embora, mecanismos monoaminérgicos tenham sido recentemente
implicados na antinocicepção induzida pelo medo (Coimbra et al., 1992; Coimbra &
Brandão, 1997).
Existem várias evidências demonstrando que o bulbo rostroventral representa o
principal relé das influências modulatórias da dor, através de conexões com neurônios
da SCP, via funículo dorsolateral. Assim, foi demonstrado que a inibição de respostas
neuroniais no corno dorsal à estimulação nociva produzida por ativação química ou
elétrica da SCP pode ser bloqueada através de lesões ou da aplicação de anestésicos
locais no bulbo rostroventral (Chung et al., 1987). Opióides causam efeito direto nos
neurônios de projeção SCP-Bulbo rostroventral através dos receptores opióides d e µ
(Wang & Wessendorf, 2002). Há evidências que interação de receptores opióides em
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múltiplos sítios do encéfalo medeiam o efeito analgésico da morfina na SCP (Taylor &
Basbaum, 2003).
Fisiologicamente, três classes distintas de neurônios podem ser identificadas no
bulbo rostroventral (Fields et al., 1988). As células ON, que parecem exercer uma ação
facilitatória na transmissão nociceptiva. As células ON são inibidas pelos opióides. O
segundo tipo celular que pode ser caracterizado são células OFF, ativadas pelos
opióides e sua atividade tem um efeito inibitório na transmissão nociceptiva (Fields et
al., 1991). O terceiro tipo celular são as células neutras, as quais não apresentam
mudanças na sua atividade após estímulos nocivos locais, aplicados por meio do teste
de retirada de cauda. Os axônios das células ON e OFF projetam -se através do funículo
dorsolateral para as lâminas I, II e V da medula espinal (Fields et al., 1995). Bederson
e colaboradores em 1990, observaram que após a reversão do efeito antinociceptivo da
morfina pelo tratamento de ratos com naloxona, ocorria aumento da resposta
nociceptiva (diminuição na latência de retirada da cauda comparada à latência basal
antes do tratamento com morfina), e que esta responsividade aumentada estava
associada à alta taxa de disparos das células ON. Em seguida, Kaplan & Fields, em
1991, demonstraram que essa resposta poderia ser atenuada ou revertida por meio da
microinjeção de anestésico local no bulbo rostroventral. Estes dados demonstram que a
diminuição da latência no teste de retirada de cauda após a administração de naloxona
envolve a ativação de um neurônio excitatório do bulbo rostroventral, e não somente a
remoção de um efeito inibitório descendente.
Quando a ativação de neurônios na SCP produz antinocicepção, peptídio
opióides endógenos são secretados no bulbo rostroventral e inibem seletivamente
células ON. Esta ação parece ser crítica para a antinocicepção induzida pela morfina na
SCP (Pan & Fields, 1996).
O fenômeno de antinocicepção induzida por estimulação central demonstrou,
ainda, similaridades com a já conhecida antinocicepção por opióides. A observação de
que os sítios supra-espinais onde a morfina era efetiva em produzir antinocicepção
coincidiam com os sítios que produziam antinocicepção quando estimulados, indicam
que a morfina era capaz de ativar vias descendentes inibitórias. A ativa ção dessas vias
pela morfina parece ocorrer através da supressão da atividade de um interneurônio
GABAérgico inibitório, que inibe a ativação das vias descendentes. Portanto, a
ativação da via descendente inibitória pela morfina ocorre por um mecanismo de
desinibição (Basbaum & Fields, 1979).
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Estudos neurofisiológicos realizados na década de 60 demonstraram que a
estimulação de fibras aferentes primárias, mielinizadas e de baixo limiar reduz a
resposta dos neurônios do corno dorsal da medula espinal aos nociceptores não
mielinizados, enquanto que o bloqueio da condução nas fibras mielinizadas aumenta a
resposta dos neurônios do corno dorsal da medula espinal. A partir desta idéia foi
introduzida a teoria de controle do portão. De acordo com essa teoria, os neurônios
envolvidos na modificação dos impulsos dos neurônios do corno dorsal da medula
espinal compreendem as fibras de baixo limiar Aa /Aß mielinizadas e fibras C não
mielinizadas, neurônios de projeção do corno dorsal que organizam e distribuem os
sinais para o encéfalo, e interneurônios inibitórios, os quais inibem os neurônios de
projeção. Os neurônios de projeção são dire tamente ativados por fibras de baixo limiar
mielinizadas e não mielinizadas. A diferença crucial nos impulsos dessas duas classes
de fibras aferentes consiste no fato de que as fibras mielinizadas também ativam os
interneurônios inibitórios, enquanto que as fibras não mielinizados suprimem sua
atividade. Então, quando fibras mielinizadas de baixo limiar são ativadas, a atividade
dos neurônios de projeção e a percepção da dor ficam reduzidas (Melzack & Wall,
1965).
Sabe-se que dor de origem visceral e somática pode ser prontamente inibida
com a estimulação estruturas periventriculares, que se estendem rostralmente em
direção ao encéfalo. Não obstante, estudos em que se utilizaram neurotraçadores têm
demonstrado profusas conexões partindo das áreas periventric ular/periaquedutal, em
direção ascendente e descendente permitindo o estabelecimento de sinapses, por
exemplo, em núcleos da formação reticular, como o núcleo magno da rafe e núcleo
reticular

adjacente

paragigantocelular

(extensamente

descritos

na

literatura

especializada como sendo importantes sítios, cuja estimulação induz antinocicepção),
os quais se projetam ao corno posterior da medula espinal.
Assim, pode -se resumir a proposta para o sistema endógeno de inibição de dor:
há o mecanismo de controle na medula, onde as aferências podem ser inibidas por
estimulação de fibras táteis ou por neurônios da via inibitória descendente (Melzack &
Wall, 1965), composta por neurônios da substância cinzenta periaquedutal (rica em
neurônios opioidérgicos) que se projetam para o núcleo magno da rafe, cujas fibras
descem pelo funículo dorso lateral até a lâmina II do corno dorsal da medula espinal
(Watkins & Mayer, 1982). Esses neurônios podem agir liberando serotonina, atuando
em interneurônios que liberam opióides, prom ovendo inibição pré- ou pós-sináptica.
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Neurônios do locus coeruleus (que recebem aferências da substância cinzenta
periaquedutal) também participam de tal mecanismo, liberando noradrenalina que, em
receptores a2-adrenérgico inibem a transmissão sináptica (Furst, 1999). No entanto,
deve -se lembrar que o controle da dor não é necessariamente apenas inibitório. A
transmissão nociceptiva também está sujeita a modulação descendente facilitatória que
pode favorecer o desenvolvimento de condições patológicas como alodinia (dor
evocada por um estímulo não-nocivo) e hiperalgesia (maior intensidade da dor
associada a um estímulo nocivo leve).
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OPIÓIDES ENDÓGENOS E CONTROLE ANTINOCICEPTIVO
A preocupação com os neurotransmissores envolvidos na mediação de
processos antinociceptivos tem despertado o interesse de muitos neurocientistas, sendo
intensiva a investigação dos pontos do neuroeixo em que a percepção da dor pode ser
eficientemente modulada. Nos últimos anos têm-se acumulado evidências sugestivas
da ação de opióides em determinados sítios do sistema nervoso periférico e central.
Receptores opióides foram identificados em terminais de pequeno diâmetro na medula
espinal e sobre o corpo de neurônios localizados no gânglio da raiz dorsal do nervo
espinal (Stein et al., 1990). Sob uma vasta gama de condições experimentais e clínicas,
uma série de opióides e seus antagonistas evidenciam efeitos analgésicos e algésicos
periféricos (Russel et al., 1987; Stein et al., 1991; Czlonkowski et al., 1993).
Dois pentapeptídios que competem com drogas semelhantes à morfina pela sua
ligação a receptores no encéfalo e que possuem ações farmacológicas estreitamente
semelhantes às da própria morfina foram isolados do encéfalo em 1975, por Kosterlitz
& Hughes. Esse trabalho esclareceu o modo de ação da morfina, que se baseava na sua
capacidade de imitar as ações de uma família de mediadores endógenos, denominados
então, peptídeos opióides por sua ação semelhante a dos opiáceos, como a morfina. Os
peptídeos opióides são codificados por três genes distintos, sendo os seus produtos a
pré-pró-opiomelanocortina, a pré-pró-encefalina e pré-pró-dinorfina. Dentre os
peptídeos endógenos, os mais conhecidos são as encefalinas, (met-encefalina e a leuencefalina), que são pentapeptídios; as endorfinas, como a ß-endorfina (peptídio com
31 aminoácidos); e a dinorfina. Recentemente, foi descoberta uma quarta classe de
peptídio opióide, a nociceptina (Henderson & McKnight, 1997).
Estudos em anfíbios, Rana pipiens, mostram que, tal como em mamíferos, o
sistema opióide endógeno modula o processamento central de informações nocivas
(Stevens, 1988).
Os receptores de peptídeos opióides foram descobertos em 1973 por estudos
independentes realizados por Pert & Snyder, nos EUA, e por Terenius, na Suécia. A
ligação de peptídeos endógenos com receptores específicos elicia antinocicepção.
Peptídeos opióides têm importante envolvimento na dor, principalmente como
substância analgésica, mas contrariamente alguns podem exercer função algésica por
ação em receptores diferentes (Bennett, 1988).
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São propostas três classes de receptores opióides definidas como: µ, ? e d. Os
receptores µ têm sido classificados em dois distintos subtipos µ1 e µ2 , os receptores d
em d1 e d2. Os receptores ? estão divididos nos subtipos ?1, ?2 ou ?3. Todos esses
subtipos modulam a percepção da dor, com exceção do receptor ?2 , que não tem sido
adequadamente estudado. Sistemas supra-espinais têm sido descritos envolvendo os
receptores µ1 , enquanto µ2 , ? 1 e d1 modulam a dor na região espinal. Além de
possuírem capacidade de agir independentemente, os vários sistemas também
interagem sinergicamente entre si. Assim, o alívio da dor envolve a complexa interação
dos seis últimos sistemas receptores (Pasternak, 1993).
Adicionalmente às três classes de receptores supramencionadas é proposta uma
quarta classe, os receptores opióides e (Narita & Tseng, 1998), que ainda não se
encontram totalmente caracterizados. Entretanto, a existência desse receptor e tem sido
controversa e o mesmo geralmente não é reconhecido como um membro da família de
receptores de peptídeos opióides. Contudo, resultados de estudos farmacológicos,
fisiológicos e de ligantes de receptores opióides indicam claramente a presença de
receptores opióides e, que são distintos dos receptores opióides µ, d ou ?. O receptor e
é estimulado supra-espinalmente pelo peptídio opióide endógeno beta-endorfina, que
induz a liberação de meta -encefalina, que, em retorno, age nos receptores opióides d2
para produzir antinocicepção (Tseng, 2001).
Receptores opióides estão distribuídos diferentemente na medula espinal. Os
receptores µ localizam-se de forma altamente concentrada em camadas superficiais do
corno dorsal em toda a medula espinal, os receptores d estão mais difusamente
distribuídos na substância cinzenta, principalmente localizados nas porções cervical e
torácica, enquanto os receptores ? est ão presentes em elevadas quantidades nas
camadas superficiais da porção lombo-sacral e essas densidades diminuem nos níveis
mais altos da medula espinal. Processo semelhante é observado com relação a
localização dos peptídeos opióides derivados da pró-encefalina e pró-dinorfina,
enquanto pró-encefalinas encontram-se preferencialmente localizados na porção sacral
da medula pró-dinorfinas estão concentrados na medula espinal cervical (Quirion,
1984).
Os receptores opióides µ Parecem ser indiferentemente ativados por estímulos
nocivos térmicos, por pressão e por estímulo visceral, os receptores d provavelmente
estão mais envolvidos com estímulos nociceptivos térmicos, enquanto sítios de ligação
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de opióides ? estão associados a estímulos nociceptivos de dor visceral (Quirion,
1984).
Há evidência do envolvimento de receptores µ e d na antinocicepção opióide
induzida pelo estresse (Fanselow et al., 1989 b) e os receptores d estão envolvidos na
antinocicepção induzida pelo medo (Fanselow et al., 1989 a).
Estudos sugerem a participação de neurônios encefalinérgicos da substância
gelatinosa no controle da transmissão nociceptiva, inibindo as aferências primárias Ad
e C, através de projeções pré -sinápticas sobre o seu primeiro contato neural com
células nociceptivas localizadas no núcleo espinal do nervo trigêmeo e, muito
provavelmente, no corno posterior da medula espinal (Jessel & Iversen, 1977). Esse
mecanismo tomaria como base o bloqueio do influxo de íon cálcio em terminais
axônicos de células do gânglio da raiz dorsal, por onde trafegam impulsos
nociceptivos, realizado por neurotransmissor es opióides, como a encefalina e
endorfinas (Mudge et al., 1979). Há evidências do envolvimento de íons cálcio em
processos nociceptivos e antinociceptivos, incluindo sua participação no efeito
analgésico produzido por opióides (Prado, 2001).
O fato de que a microinjeção de opióides (Murfin et al., 1976) ou a estimulação
elétrica da SCP (Basbaum et al., 1977) geram antinocicepção (por meio de vias que
compõem o funículo dorsolateral) e hiperpolarizam alguns neurônios localizados no
corno dorsal da medula espinal (Liebeskind et al., 1973) estão em consonância com o
ponto de vista de alguns autores segundo os quais antinocicepção opióide e induzida
por estimulação elétrica da SCP possuem um substrato neural comum (Mayer &
Liebeskind, 1974; Mayer & Hayes, 1975; Mayer & Price, 1976). O substrato
anatômico dessas duas formas de antinocicepção pode, entretanto, não ser
completamente similar. Em alguns estudos, encontrou-se que há sítios na SCP que são
mais propensos a antinocicepção induzida por estimulação elétrica do que a eliciada
por ativação de mecanismos estritamente opióides, pois esses efeitos podem ser
antagonizados pela depleção de monoaminas (Tenen, 1968).
Tem sido sustentado que a substância cinzenta periaquedutal ventral (SCPv)
consiste em uma das mais importantes áreas na organização de respostas analgésicas
no encéfalo (Reynolds, 1969; Mayer & Liebeskind, 1974). Há considerável evidência
de que a antinocicepção induzida pela estimulação elétrica da SCPv primeiro ativa
fibras contendo peptídeos opióides, as quais se projetam ao núcleo magno da rafe e a
outras estruturas da formação reticular (Yaksh, 1979; Basbaum & Fields, 1984). As
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fibras serotoninérgicas da rafe, por sua vez, projetam-se, por meio do funículo lateral, a
neurônios do corno dorsal da medula espinal, produzindo efeito analgésico que não é
reversível pela naloxona (Cannon et al., 1980). Relatos na literatura sugerem que pelo
menos parte dessa antinocicepção não opióide poderia ser mediada por mecanismos
serotoninérgicos, pois é inibida por administrações sistêmicas de metisergida, um
bloqueador inespecífico de receptores para serotonina (Nichols et al., 1989).
Há evidências anatômicas de células da SPC que se projetam para o núcleo
magno da rafe que contêm 5-HT. Este núcleo é a fonte de um sistema serotoninérgico
descendente (Chance, 1980). Microinjeção de 5-HT no núcleo magno da rafe causa
antinocicepção no teste de retirada de cauda, e tanto a microinjeção de um inibidor de
recaptação de 5-HT como de um agente liberador de 5-HT causam antinocicepção.
Além disso, os efeitos de estimulação elétrica na SCP são bloqueados por microinjeção
de um antagonista de 5-HT dentro do núcleo magno da rafe (Roberts, 1984).
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SISTEMA SEROTONINÉRGICO
A serotonina (5-HT) está envolvida em uma série de comportamentos
(Wilkinson & Dourish, 1991). Acredita-se que esse neurotransmissor modula a
atividade de muitas áreas do sistema nervoso central, interagindo com seus diversos
subtipos de receptores, os quais apresentam propriedades distintas (Hen, 1992; Zifa &
Fillion, 1992). A classificação elaborada por Bradley e colaboradores em 1986 dividia
os receptores serotoninérgicos em três famílias: 5-HT1 , 5-HT2 e 5-HT 3, sendo que os
receptores de 5-HT 1 estariam subdivididos em quatro subtipos, assinalados de A a D.
Contudo, evidências mais recentes indicam que há mais grupos que os anteriormente
mencionados e que dentro de cada grupo há mais subtipos de receptores. O critério
adotado para a nova classificação inclui informações operacionais (baseadas na ação de
drogas), transducionais e estruturais. Por meio dessas investigações, foi possível
distinguir receptores de 5-HT 1 a 5-HT5 , que são membros da superfamília de
receptores acoplados à proteína G, excetuando-se os receptores 5-HT3 , que pertencem
a uma superfamília de receptores ligados ao canal iônico (Humphrey et al., 1993).
Os receptores serotoninérgicos foram classificados em: família 5-HT1 , que
compreende os subtipos 5-HT1A (Fargin et al., 1988), 5-HT 1B (Maroteaux et al., 1992),
5-HT1Da e 5-HT1Bß (Hartig et al., 1992), 5-HT 1E (McAllister et al., 1992; Zgombick et
al., 1992) e 5-HT1Eß ou 5-HT 1F (Amlaiky et al., 1992; Adham et al., 1993);
superfamília 5-HT 2, que contém os subtipos 5-HT2 (Pritchett et al., 1988), 5-HT1C
(Julius et al., 1988), e um outro subt ipo que se assemelha ao 5-HT2 (Fouget et al.,
1992). Os receptores 5-HT 5A e 5-HT 5B , clonados e caracterizados na década de 90, não
pertencem às famílias 5-HT1 ou 5-HT2 , devendo constituir um novo grupo (Plassat et
al., 1992; Mattes et al., 1993). Sabe-se que as características operacionais dos
receptores 5-HT 4, diferem daquelas apresentadas pelos receptores 5-HT 1 e 5-HT 2
(Humphrey et al., 1993).
O receptor 5-HT 1B é expresso predominantemente nos núcleos da base sendo
encontrados em certas espécies animais, de onde provavelmente excluem-se os seres
humanos, nos quais sua ausência seria suprida por receptores 5-HT1D (Hoyer, 1988;
Hoyer et al., 1988, 1990). Esse fato levou à especulação de que os receptores 5-HT1D
seriam a contrapartida evolutiva dos receptore s 5-HT1B em animais que surgiram mais
recentemente na escala evolutiva, onde aqueles são representados por múltiplas
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populações (Middlemiss et al., 1990). Também discute-se a presença de receptores 5HT1B e 5-HT1Da predominantemente em terminais axônicos, enquanto sua expressão
estaria baixa ou ausente na região somato-dendrítica (Boschert et al., 1994).
O termo 5-HT2 foi proposto para os receptores D, que haviam sido descritos por
Gaddum & Picarelli, em 1957. Esses receptores medeiam uma série de ações
periféricas da serotonina e possuem alta afinidade por antagonistas serotoninérgicos,
como a cetanserina, metisergida, mianserina e metergolina (Peroutka & Snyder, 1979;
Motta et al., 1992). Entretanto, de acordo com a nova classificação, a família 5-HT 2
inclui os receptores 5-HT2A (o clássico receptor 5-HT2), 5-HT 2B (recentemente
clonado) e 5-HT 2C (anteriormente descrito como receptor 5-HT1C). Esses receptores
ativam a fosfolipase C e a alta afinidade pela cetanserina não é mais considerada um
critério absoluto para inclusão nesse grupo (Humphrey et al., 1993).
O receptor 5-HT 1A está envolvido em processos antinociceptivos (Buritova et
al., 2003). Está estabelecida a larga magnitude da ativação do receptor 5-HT 1A como
um novo mecanismo molecular de antinocicepção central profunda (Bardin et al.,
2003). Estudos indicam que o receptor 5-HT 1A está envolvido em profunda
antinocicepção do nervo infraorbital após constrição crônica através da injeção
intraperitoneal de F 13640, agonista do receptor 5-HT 1A (Deseure et al., 2002).
Mecanismos monoaminérgicos estão envolvidos na antinocicepção induzida por
estimulação de sítios ventrais na SCP, sendo esta facilitada por aplicações periféricas
de dopamina e serotonina, e inibida por noradrenalina (Akil & Liebeskind, 1975).
Mecanismos serotoninérgicos e opióides coexistem na SCP, mediando respostas
antinociceptivas em diferentes sítios dessa estrutura (Nichols et al., 1989), e tanto a
serotonina quanto a noradrenalina medeiam, na medula espinal, os efeitos
antinociceptivos resultantes da microinjeção de morfina em sítios da SCP (Yaksh,
1979); dados corroborados pelo antagonismo, exercido pela metisergida, da
antinocicepção induzida por estimulação elétrica da SCP (Foong et al., 1985). Há
evidências de que a ativação dos receptores 5-HT2 pode estar envolvida na
antinocicepção induzida pela estimulação do tecto mesencefálico (Coimbra et al.,
1992; Coimbra & Brandão, 1997). Com efeito, evidências morfológicas e
psicofarmacológicas da participação da serotonina na antinocicepção induzida pela
estimulação encefálica aversiva no teto mesencefálico, especificamente da substância
cinzenta periaquedutal dorsal e das camadas profundas do colículo superior são
encontrados na literatura (Coimbra, 1995). A ativação dos receptores 5-HT2/5-HT1C
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parece estar implicada na antinocicepção induzida pela estimulação do colículo inferior
(Castilho & Brandão, 2001).
Evidências sugerem que 5-HT, seus receptores, e suas interações com outros
neurotransmissores são essenciais para a nocicepção e antinocicepção (Spath, 2002).
Receptores

serotoninérgicos

influenciam

o

efeito

antinociceptivo

da

droga

antidepressiva mirtazapina por uma combinação com receptores opióides subtipo ? 3
(Schreiber et al., 2002). A ativação de receptores 5-HT2A/2C medeia antinocicepção em
modelos de dor sustentada em ratos, tais como dor inflamatória e dor neuropática, e
receptores também muscarínicos, na medula espinal, estão envolvidos nesta ação
(Sasaki et al., 2003).
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ANTINOCICEPÇÃO INDUZIDA POR SUBSTÂNCIA DOCE
Há evidências que o consumo de substâncias doces produz antinocicepção em
animais (Blass & Shide, 1994; Segato et al., 1997; Anseloni et al., 1999; Irusta et al.,
2001) e em humanos (Blass & Hoffmeyer, 1991; Aba d et al., 1996; Mercer & Holder,
1996). De fato, soluções concentradas de sacarose parecem reduzir o choro e outros
comportamentos relacionados com a dor em bebês saudáveis, e a sacarose pode ser um
analgésico útil e seguro para intervenções cirúrgicas de pequena magnitude em toda
infância (Haouari et al., 1995; Abad et al., 1996; Skogsdal et al., 1997). De fato, o uso
de sacarose oral é recomendado em larga extensão em procedimentos dolorosos nas
unidades de tratamentos intensivos neonatais (Mitchell & Waltman, 2003).
Muitos registros indicam que mecanismos mediados por neurotransmissores
opióides e não opióides mostram importante envolvimento na antinocicepção induzida
por estimulação elétrica (Mayer & Price, 1976; Nichols et al., 1989), antinocicepção
induzida pelo medo (Coimbra et al., 1992; Coimbra & Brandão, 1997), defesa
(Coimbra et al., 1996, 2000; Eichenberger et al., 2002) e no consumo de comida,
especialmente na ingestão de substâncias doces (Reid, 1985; Levine & Billington
1989). Em animais e em humanos, agonistas opióides, tais como endorfinas, e mesmo
a morfina, aumentam a ingestão e a preferência por substâncias adocicadas e líquidas
(Cooper et al., 1985 a, b; Czirr & Reid, 1986), ao passo que antagonistas opióides, tais
como naltrexona, produze m efeito oposto (Fantino et al., 1986). Há evidências de que
o inverso também ocorre, pois o consumo de substâncias doces aumenta a atividade de
neurônios opióides no sistema nervoso de animais (Dum et al., 1983), assim como a
concentração de opióides endógenos no soro humano (Melchior et al., 1991). O
consumo de sacarose induz a liberação de opióides endógenos (Pomonis et al., 2000;
Marks -Kaufman et al., 1989).
Foi demonstrado que substâncias doces podem, ainda, aumentar as propriedades
analgésicas de opiáceos (Lieblich et al., 1983; Marks -Kaufman et al., 1988; Roane &
Martin, 1990; Kanarek et al., 1991, 1997; D’Anci et al., 1996, 1997). Estudos recentes
confirmam essa hipótese, sendo que a ingestão de alimentos e fluidos doces age no
sistema nervoso central mediando a ação de drogas opióides (Kanarek et al., 2001). De
fato, substâncias agradáveis, como sacarose e sacarina podem interagir com sistema
opióide, modificando a sensibilidade à dor (Davis et al., 1956; Lieblich et al., 1983;
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Blass & Fitzgerald, 1988; Marks-Kaufman, 1988; Klein & Green, 1988; Roane &
Martin, 1990). A administração oral de sacarose pode ativar o sistema opióide
endógeno (Mitchell & Waltman, 2003).
A relação bidirecional entre opióides endógenos e ingestão de substâncias doces
tem motivado muitos pesquisadores a examinar a possível ligação entre a ingestão
dessas substâncias e antinocicepção. Alguns estudos mostraram que a ingestão de
soluções doces (tipo sacarose, glicose, frutose ou dextrose-sacarina) aumenta a latência
de retirada de pata no teste de placa quente (Blass et al., 1987; Holder, 1988; Blass &
Shide, 1994). Esta antinocicepção induzida por substâncias doces é revertida por doses
mínimas de naltrexona, sugerindo o envolvimento de opióides endógenos neste
processo (Blass et al., 1987). Uma recente descrição na literatura mostrou evidencias
da modulação de receptores opióides µ e ?, causado pela ingestão de alimento doce
(Kanarek et al., 1997).
Embora tenhamos que considerar muitas evidências que o consumo de soluções
de sacarose ou a ingestão de uma dieta doce muda a sensibilidade nociceptiva pela
ativação de mecanismos opióides (Davis et al., 1956; Frye et al., 1992, 1993), não
descartamos a possibilidade do envolvimento de outros neurotransmissores, tais como
serotonina e outros mediadores químicos, neste processo, ou mesmo a ação de conjunta
de neurotransmissores nesse processo antinociceptivo como ocorre, por exemplo, com
a antinocicepção induzida por morfina. Com efeito, a injeção intracerebral de
serotonina aumenta a antinocicepção induzida por morfina (Dehpour et al., 2000).
Mecanismos colinérgicos, mediados por receptor nicotínico, pode exercer um
importante papel na elaboração da antinocicepção induzida por substâncias doces
(Irusta et al., 2001), além do sabido envolvimento do sistema opióide (Segato et al.,
1997). Relatos recentes na literatura indicam o envolvimento da serotonina, e de
receptores 5-HT 2, nas reações antinociceptivas (Coimbra et al., 1992; Coimbra &
Brandão, 1997; Rosa et al., 1998). Estas descobertas podem ser um indicativo para
concentramos -nos

no

estudo

do

envolvimento

da

serotonina,

além

de

neurotransmissores opióides, na mediação neural da antinocicepção induzida por
substâncias doces.
A literatura é controversa quanto às alterações que a substância doce provoca no
limiar nociceptivo. Roane & Martin (1990) sugerem que o consumo crônico de
substâncias doces (sacarose a 20% (p/v)) diminui o limiar nociceptivo no rato adulto e
aumenta a potência da morfina, enquanto Kanarek e colaboradores (1991) mostram
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evidências de que consumo crônico de solução de sacarose a 32% (p/v) não diminui a
sensibilidade à dor nos animais. Segundo um recente relato, fenômeno antinociceptivo
induzido pela aplicação de sacarose diretamente na língua pode ser idade-dependente
(Anseloni et al., 1999), sendo verificado o aumento do limiar nociceptivo em filhotes
de tenra idade. Contudo, a antinocicepção induzida pela ingestão crônica de
substâncias doces já foi constatada em ratos adultos (Bergmann et al., 1984; Segato et
al., 1997; Irusta et al., 2001).
Estas descobertas justificam o interesse em direcionarmos os nossos estudos no
envolvimento do sistema serotoninérgico e de neurotransmissores opióides na
mediação da antinocicepção induzida por substância doce.
O teste de retirada de cauda, utilizado neste estudo, é uma variação simplificada
do método usado em humanos por Hardy et al., 1940. Estes investigadores também
usaram essa técnica em ratos (Hardy et al., 1953, 1957). A aplicação de estímulos na
cauda do animal provoca a retirada da cauda por um movimento rápido e vigoroso
(Smith et al., 1943). As vantagens deste teste são a simplicidade e a pequena
variabilidade entre os animais no tempo de resposta medida sob um dado conjunto de
condições controladas (Le Bars et al., 2001).
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OBJETIVO GERAL

Estudar os processos antinociceptivos após a ingestão crônica de substâncias
doces, como a sacarose, através do teste de retirada de cauda, assim como suas bases
psicofarmacológicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estudar o envolvimento de opióides endógenos e da serotonina na
antinocicepção induzida pela ingestão de substâncias doces, através do teste de retirada
de cauda, assim como o recrutamento de alguns subtipos de receptores opióides e
serotoninérgicos específicos neste processo antinociceptivo.

27

MATERIAIS E MÉTODOS

28

Materiais e Métodos

1. Animais
Foram usados ratos Wistar, Rattus norvegicus, machos, pesando entre 200230g, no início do tratamento, fornecidos pelo biotério central da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP). Os animais
foram mantidos individualmente ou em grupo de quatro por caixa em sala climatizada
a 24ºC ± 1ºC, com ciclo claro/escuro de 12 horas, sendo o início do período claro às 7h
e tiveram livre acesso à comida e água em todo o experimento. A manutenção dos
animais e todos os procedimentos experimentais obedeceram às normas internacionais
que regulamentam o uso de animais em laboratórios.

2. Dieta
Os animais foram distribuídos aleatoriamente para cada grupo de oito animais
(N=8). Os animais de cada grupo tinham acesso à comida padrão de laboratório (tabela
1) e, como única fonte líquida, tinham acesso a água (N=8) ou a uma solução de
sacarose na concentração de 62,5g/L (N=8), ou de 125g/L (N=8) ou de 250g/L (N=8).
As concentrações de sacarose foram determinadas com o objetivo de investigar a
relação da concentração da sacarose com a antinocicepção.
A comida era oferecida sobre a tampa das caixas e a fonte líquida era colocada
em garrafas de vidro com tampas de borracha e bico de aço inoxidável. Os animais
tiveram livre acesso à água e à comida em todo o experimento.
Tabela 1 – Características da ração padrão de laboratório fornecida em todo o
tratamento, ad libitum, para Rattus norvegicus submetidos à ingestão crônica de água
(controle) ou solução de sacarose como única fonte de líquido.

Composição Básica por kg
Ácido Fólico
3mg
Colina
1200mg
Cobre
10mg
Cobalto
1,5mg
Ferro
50mg
Iodo
2mg
Magnésio
70mg
Selênio
0,10mg
Zinco
70mg

Vitamina A
Vitamina B1
Vitamina B12
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina K
Pantetonato de cálcio
Niacina
Biotina

24000UI
8mg
40mg
30mg
14mg
4000UI
60UI
6mg
50mg
80mg
0,10mg

Proteína
Extrato etéreo
Cálcio
Fósforo
Matéria fibrosa
Matéria mineral
Umidade
Gordura

mín. 22%
mín. 4%
máx. 1,2%
mín. 0,8%
máx. 10%
máx. 10%
máx. 13%
máx. 6,4%
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3. Testes Antinociceptivos
Após três dias de habituação no biotério da FMRP -USP, os animais foram
submetidos a um novo período de habituação, por outros três dias, ao contentor
cilíndrico usado nos testes de antinocicepção. Os animais foram testados para
antinocicepção, usando-se o teste de retirada de cauda, com analgesímetro
desenvolvido pela Insight (Ribe irão Preto, Brasil). O animal era colocado em um tubo
de acrílico (Stoelting, E.U.A.) e a sua cauda disposta transversalmente sobre um fio de
níquel-cromo em espiral (Figura 3), o qual era aquecido pela passagem de uma
corrente elétrica. A corrente aumentava a temperatura do fio de níquel-cromo na
proporção de 9ºC/s. Um pequeno ajuste da corrente era feito, se necessário, no início
do experimento para assegurar que a latência basal de retirada de cauda fosse
estabelecida entre 2,5 e 3,5s. As três medidas basais de latência de retirada de cauda
eram tomadas em um intervalo de 5min. Se o animal não apresentasse reflexo de
retirada de cauda após 6s, o aparelho era desligado e a cauda era removida para
prevenir danos à pele (Prado & Roberts, 1985). Os testes noc iceptivos forma realizados
no início do ciclo claro, às 7h. Todas as latências de retirada de cauda foram
normalizadas por um índice de analgesia (IA) usando a fórmula:
IA =

(LRC

) - (LRC controle )
teste
6 - (LRCcontrole )

Figura 3 - Fotografia de um animal durante a realização do teste de retirada de cauda.
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4. Drogas
Neste estudo foram utilizadas sacarose (Sigma), naltrexona (Sigma),
naloxonazina (RBI), metisergida (RBI) e cetanserina (RBI). Os antagonistas
farmacológicos foram diluídos em solução salina (NaCl a 0,9% (p/v)) (Sigma). A
solução fisiológica usada como veículo para os antagonistas também foi usada como
controle.
Imediatamente depois dos registros dos valores das linhas de base, os animais
(grupos independentes) foram submetidos à ingestão de sacarose ou de água, e após o
tratamento crônico (14 dias) foi-lhe administrado intraperitonealmente (i.p.) 1mg/kg,
2mg/kg ou 3mg/kg de naltrexona; 10mg/kg, 20mg/kg ou 30 mg/kg de naloxonazina;
1mg/kg, 2mg/kg ou 3mg/kg de metisergida;, 1mg/kg, 2mg/kg ou 3mg/kg de
cetanserina ou solução salina (NaCl a 0,9% (p/v)) (os antagonistas farmacológicos
foram dissolvidos em salina fisiológica imediatamente antes do uso).
Os efeitos da administração das drogas na antinocicepção induzida por
substâncias doces foram avaliados por meio de uma nova medida de latência de
retirada de cauda feita 15min após a administração de naltrexona, metisergida,
cetanserina ou salina, e 24h após o pré-tratamento de naloxonazina, tempo em que a
naloxonazina bloqueia seletiva e irreversivelmente os receptores opióides µ1 (Hahn &
Pasternak, 1982; Johnson & Pasternak, 1984; Ling et al., 1986). Como controle
adicional, grupos independentes de animais foram tratados com água (14 dias) e
receberam o pré-tratamento de salina, naltrexona, metisergida ou cetanserina nas doses
maiores usadas nos experimentos prévios. As latências de retirada de cauda foram
tomadas após o bloqueio de receptores opióides e/ou serotoninérgicos, como descrito
acima, com o objetivo de investigar os mecanismos intrínsecos dos antagonistas
farmacológicos usados neste trabalho no limiar de nociceptivo.

5. Procedimento
Experimento 1
Essa parte do experimento consistia na determinação da concentração mínima
de sacarose capaz de induzir antinocicepção. Os animais foram distribuídos
aleatoriamente e mantidos individualmente nas caixas.
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Inicialmente, os animais foram submetidos a um período de habituação ao
biotério da FMRP-SP por três dias. Depois disso, eles foram submetidos a um novo
período de habituação à manipulação pelo pesquisador e ao contentor cilíndrico por
outros três dias (5min/dia dentro do aparelho). Após este procedimento, eles foram
submetidos a uma situação experimental, que consistia no acompanhamento da linha
de base no teste de retirada de cauda, seguida da administração oral de água (grupo
controle) ou de solução de sacarose, nas concentrações de 62,5g/L, 125g/L ou 250g/L,
ad libitum, e comida padrão oferecida à vontade. Finalmente, foi realizada uma nova
medida de latência de retirada de cauda no aparelho para teste de retirada de cauda para
determinar o limiar nociceptivo após o consumo crônico (14 dias) das soluções de
sacarose nas diferentes concentrações, ou de água. A concentração mais expressiva de
sacarose (determinada pela curva dose-efeito) capaz de induzir antinocicepção foi
padronizada

para

a

realização

de

estudos

subseqüentes.

Considerando

o

comportamento social dos ratos, outros experimentos foram realizados com animais
agrupados (quatro por caixa).
As quantidades de ração e de líquido ingeridas pelos animais foram
acompanhadas diariamente, assim como o ganho de peso.

Experimento 2
Esta etapa do trabalho consistiu em tratar cronicamente os animais (14 dias)
com solução de sacarose na concentração capaz de induzir antinocicepção,
determinada pela curva dose-efeito, para investigar o envolvimento de receptores
opióides e serotoninérgicos na antinocicepção induzida por substância doce. Os
animais foram distribuídos aleatoriamente e mantidos em grupo de quatro por cada
caixa e submetidos a todos os procedimentos iniciais de habituação e determinação da
linha basal. As drogas foram administradas i.p. em três concentrações diferentes para
cada antagonistas e em grupos independentes. No décimo quarto dia foi realizada uma
nova medida no aparelho para teste de retirada de cauda para determinação do limiar
nociceptivo. Após esse procedimento seguiram-se os diferentes pré -tratamentos. Uma
nova medida de latência de retirada de cauda foi feita 15min após a administração de
naltrexona, metisergida, cetanserina ou salina e 24h após o pré-tratamento com
naloxonazina.
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6. Análise Estatística
Os dados experimentais para determinar a concentração de sacarose mais eficaz
na antinocicepção e o envolvimento de opióides endógenos e da serotonina nas
respostas antinociceptivas estudadas neste trabalho foram estatisticamente tratados pela
análise de variância de uma via seguida pelo teste post hoc de Duncan. Os dados
obtidos em grupos independentes de animais foram analisados com o teste t para
amostras não pareadas ou pela análise de variância (ANOVA), em caso de múltiplas
comparações (Berquó et al., 1981; Triola, 1997). Os testes de normalidade mostraram
que os dados possuem distribuição de Gauss dentro dos intervalos estudados no
presente trabalho em todos os casos. A distribuição gaussiana dos dados permitiu a
utilização do teste paramétrico ANOVA para comparar simultaneamente as médias dos
dados obtidos (Beiguelman, 1994). As análises estatísticas aqui descritas foram
realizadas recorrendo-se aos programas SPSS (versão 6.0) e Sigma (versão 3.0).
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A ingestão de sacarose induziu antinocicepção significante em animais
acomodados individualmente ou em grupo, a análise de variância mostrou diferenças
significantes entre os grupos de animais mantidos conjuntamente [F(2,28)=22,14;
p<0,0001] ou individualmente [F (3,28)=9,15; p<0,001]. A concentração de sacarose
mais eficiente em causar efeito antinociceptivo foi a de 250g/L (teste Duncan; N=8;
p<0,05) em ambos os experimentos. Essa concentração foi usada em outros estágios
deste trabalho. A curva dose-efeito deste estudo preliminar é mostrada na figura 4,
painéis A e B.
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Figura 4 - Efeito da ingestão crônica de água (controle) ou soluções de sacarose, em
diferentes concentrações (62,5g/L, 125g/L e 250g/L), como única fonte de líquido, no
limiar nociceptivo de Rattus norvegicus. O efeito da substância doce foi avaliado por
meio do teste de retirada de cauda, em animais mantidos agrupados (A) e
individualmente (B). As colunas representam a média e as barras o erro padrão da
média (EPM), N=8. O símbolo * significa p<0,05, comparado com o controle, de
acordo com o teste Duncan. O símbolo # representa diferença significante quando
comparado com solução de sacarose a 62,5g/L, de acordo com o teste Duncan, p<0,05.
O símbolo + representa diferença estatisticamente significante quando comparado com
solução de sacarose a 125g/L, de acordo com o teste Duncan, p<0,05.

É interessante observar nos animais acomodados individualmente que, embora,
o efeito antinociceptivo significante tenha sido verificado somente com o consumo de
sacarose na solução mais concentrada (250g/L), a ingestão da solução de
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sacarose nesta concentração foi menor do que nas soluções mais diluídas (62,5g/L e
125g/L) (Figura 5).
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Figura 5 – Volume (mL) de ingestão crônica de água ou solução de sacarose, em
diferentes concentrações (62,5g/L, 125g/L e 250g/L), como única fonte de líquido, por
Rattus norvegicus (animais mantidos individualmente) ao longo dos dias. Os dados
foram determinados como média ± EPM, N=8 (grupos independentes). O símbolo *
representa diferenças estatisticamente significantes quando comparado ao grupo
controle, segundo o teste Duncan, p<0,05. O símbolo + representa diferenças
estatisticamente significantes quando comparado com o grupo tratado com solução de
sacarose a 125g/L, segundo o teste Duncan, p<0,05. O símbolo é representa diferença
estatisticamente significante quando comparado ao grupo tratado com solução de
sacarose a 250g/L, segundo o teste Duncan, p<0,05.

O consumo da solução de sacarose na concentração de 250g/L foi
significativamente maior do que o de água pelo grupo controle. Houve efeito
significante do tratamento [F(3,28)=24,44; p<0,001], assim como do tempo
[F(13,16)=6,16; p<0,001] e interação tratamento ver sus tempo no consumo das
soluções [F(39,44)=8,29; p<0,001]. A análise de variância mostrou efeito
estatisticamente significante do tratamento agudo (24h) e crônico (14 dias) após a
ingestão de solução de sacarose, quando comparado com o grupo controle [F(3,28)
variando de 7,28 a 108,61; p<0,001].
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O teste post hoc mostrou diferenças entre os consumos diários das soluções de
sacarose mais diluídas, quando comparadas com o consumo de água (teste Duncan;
p<0,05 em todos os casos); como mostra a figura 5. Houve diferenças estatisticamente
significantes entre a ingestão diária da solução de sacarose na concentração de 250g/L
em comparação com a ingestão de água após consumo agudo (24h) e crônico (48h e do
10º ao 14º dias de ingestão, de acordo com o teste Duncan; p<0,05 em todos os casos).
A ingestão da solução de sacarose 250g/L foi estatisticamente diferente da ingestão da
solução de sacarose de 62,5g/L de 24h a 14 dias de consumo crônico (teste Duncan;
p<0,05 em todos os casos). Houve também diferenças estatisticamente significantes
(aumento do consumo) entre a ingestão diária da solução de sacarose de 125g/L e água
ao longo do tempo (teste Duncan; p<0,05 em todos os casos). O consumo da solução
de sacarose na concentração de 62,5g/L também aumentou em comparação com a
ingestão da solução de sacarose de 125g/L de 24h, para o 6º dia e após o 8º e 11º dias
de consumo (teste Duncan; p<0,05 em todos os casos).
Esses dados indicam que o volume de ingestão de soluções de sacarose foi
maior nas soluções menos concentradas para os animais acomodados individualmente.
Dados confirmados pelo grupo com quatro animais acomodados por caixa e tratados
cronicamente com soluções de sacarose em diferentes concentrações ou água, em que,
também, foi menor o volume de ingestão de solução de sacarose nas mais altas
concentrações (tabela 2).

Tabela 2 – Volume (mL) de ingestão crônica de água (controle) ou solução de
sacarose em diferentes concentrações (62,5g/L, 125g/L e 250g/L), como única fonte de
líquido, por Rattus norvegicus (quatro animais por caixa) ao longo dos dias. Os dados
são a média do volume total consumido por cada animal.

Dias
Tratamento

Água
Sacarose
62,5g/L
Sacarose
125g/L
Sacarose
250g/L

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

43,75

33,75

41,25

36,25

38,75

37,50

38,75

45,25

43,75

47,50

46,25

43,75

43,75

47,50

68,75

77,87

80,62

78,12

91,25

87,50

93,12

92,50

96,87

96,50

93,75

95,00

95,00

103,12

56,25

51,25

75,00

58,12

93,12

86,87

93,75

70,62

72,50

71,87

80,00

80,00

77,50

75,00

56,25

31,25

50,00

41,25

55,00

48,75

45,00

53,75

51,25

53,75

51,25

52,50

50,00

50,00
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O estudo do consumo de ração padrão de laboratório (ver tabela 1) em animais
tratados com substância doce mostrou que o efeito do tratamento foi significante
[F(3,28)=79,86; p<0,001], assim como do tempo [F(13,16)=7,22; p<0,001] e houve
interação tratamento versus tempo [F(39,44)=4,78; p<0,01]. O teste post hoc mostrou
diferenças entre o consumo diário de ração em animais tratados com sacarose (250g/L)
em ambas as condições de acomodação, individualmente ou agrupados, quando
comparado com o controle (ingestão de água) (Figura 6).
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Figura 6 – Ingestão crônica de ração padrão de laboratório por Rattus norvegicus
(mantidos individualmente ou em grupo de quatro por caixa) tratados com água ou
solução de sacarose de 250g/L como única fonte de líquido em todo o tratamento. As
colunas representam a média diária de consumo da ração e as barras, o EPM, N=8. O
símbolo * representa diferença estatisticamente significante quando comparado com o
grupo mantido individualmente e tratado com água, segundo o teste Duncan, p<0,05. O
símbolo # representa diferença estatisticamente significante quando comparada com o
grupo mantido individualmente e tratado com solução de sacarose de 250g/L, segundo
o teste Duncan, p<0,05. O símbolo + representa diferença estatisticamente significante
quando comparado com o grupo mantido conjuntamente e tratado com água, segundo o
teste Duncan, p<0,05.
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De fato, animais tratados com soluçã o de sacarose comem quantidades menores
de ração do que animais tratados com água (teste Duncan; p<0.05 em todos os casos)
como mostra a Figura 6. Esses dados foram confirmados pelo estudo da variação
temporal do peso do corpo durante a ingestão crônica de substâncias doces (em
concentrações diferentes) em animais mantidos individualmente ou agrupados nas
caixas (Figura 7).
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Figura 7 – Peso do corpo ao longo dos dias de Rattus norvegicus mantidos
individualmente ou em grupo de quatro por caixa e submetidos à ingestão crônica de
água ou solução de sacarose (250g/L) como única fonte de líquido. Os dados são média
± EPM, N=8 (grupos independentes). O símbolo * representa diferenças
estatisticamente significantes quando comparado ao grupo de animais mantidos
conjuntamente e tratados com água, de acordo com o teste Duncan, p<0,05. O símbolo
# representa diferenças estatisticamente significantes quando comparado ao grupo
tratado com solução de sacarose a 250g/L e mantidos individualmente, de acordo com
o teste Duncan, p<0,05. O símbolo é representa diferenças estatisticamente
significantes quando comparado ao grupo de animais mantidos individualmente e
tratados com água, segundo o teste Duncan, p<0,05.
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A comparação entre roedores mantidos individualmente ou em gr upos tratados
com água ou solução de sacarose mostrou que o consumo da solução de sacarose a
250g/L causou um menor aumento do peso do corpo em animais acomodados em
grupo do que nos acomodados individualmente, considerando o período de tratamento
crônico com substância doce do quarto ao décimo quarto dia de ingestão (teste
Duncan; p<0,05 em todos os casos). Houve efeito significante do tratamento
[F(3,28)=5,36; p<0,01], do tempo [F(13,16)=126,98; p<0,001] e da interação
tratamento versus tempo [F(39,44)=6,07; p<0,001]. A análise de variância mostrou
efeito significante do tratamento de 48h ao 14º dia após a ingestão de água ou de
sacarose [F(3,28) variando de 4,40 a 12,11; p<0,05]. O teste post hoc mostrou
diferenças entre os pesos dos corpos em roedores agrupados após consumo diário de
sacarose 250g/L quando comparado com a ingestão de água do 2º ao 9º dia de
tratamento (teste Duncan; p<0,05 em todos os casos).
Comparando o peso do corpo de ratos mantidos individualmente com ratos
mantidos em grupo, tratados com solução de sacarose de 250g/L, o grupo de animais
mantidos individualmente apresentou um maior peso corpóreo do 4º ao 14º dia de
tratamento crônico com sacarose (teste Duncan; p<0,05); não houve efeito significante
no peso do corpo de animais mantidos individualmente e tratados cronicamente com
solução de sacarose a 250g/L, quando comparado com animais cronicamente e
individualmente tratados com água de 24h ao 13º dia de tratamento (teste Duncan;
p<0,05 em todos os casos). A ingestão crônica de solução de sacarose de 250g/L por
animais acomodados individualmente causou um significante aumento no peso do
corpo somente após os quatorze dias de consumo, quando comparado com o grupo
tratado com água (Figura 7).
No estudo do ganho total de peso dos roedores após os quatorze dias de
tratamento, em outros grupos de animais mantidos em grupo ou individualmente, a
análise de variância mostrou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos
de animais mantidos individualmente [F(3,28)=9,53; p<0,0005] (Figura 8). Nos
animais tratados com as soluções de sacarose mais concentradas (125g/L e 250g/L) foi
significante o efeito do tratamento (teste Duncan; N=8; p<0,05, em ambos os casos),
comparando com o grupo controle e com a solução de sacarose na concentração de
62,5g/L.
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Figura 8 – Peso ganho após 14 dias de tratamento de Rattus norvegicus mantidos
individualmente e submetidos à ingestão crônica de água ou solução de sacarose em
diferentes concentrações (62,5g/L, 125g/L e 250g/L), como única fonte de líquido. As
colunas representam a média de peso ganho durante o tratamento e as barras o EPM,
N=8. O símbolo * representa diferenças estatisticamente significantes, quando
comparado com o grupo tratado com água, de acordo com o teste Duncan, p<0,05. O
símbolo # representa diferença significante quando comparado com o grupo tratado
com solução de sacarose de 62,5g/L, segundo o teste Duncan, p<0,05.

Entretanto, nos animais mantidos em grupos, a análise de variância não mostrou
diferenças estatisticamente significantes entre os grupos [F(3,28)=1,04; p>0,05], e não
houve efeito do tratamento no ganho de peso dos roedores (teste Duncan; N=8; p<0,05,
em todos os casos) (Figura 9).
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Figura 9 – Peso ganho após 14 dias de tratamento de Rattus norvegicus mantidos em
grupo e submetidos à ingestão crônica de água ou solução de sacarose em diferentes
concentrações (62,5g/L, 125g/L e 250g/L) como única fonte de líquido. As colunas
representam a média de peso ganho durante o tratamento e as barras o EPM, N=8; teste
Duncan, p<0,05 em todos os casos.
O estudo do envolvimento de opióides endógenos na antinocicepção induzida
por substâncias doces foi feito por meio de bloqueadores farmacológicos de receptores
opióides com naltrexona. A análise de variância mostrou diferenças estatisticamente
significantes entre os grupos [F(3,26)=9,23; p<0,001]. A administração i.p. de
naltrexona antagonizou a antinocicepção induzida por substância doce, nas doses de
1mg/kg (teste Duncan; N=7; p<0,05), 2mg/kg (teste Duncan; N=7; p<0,05) e 3mg/kg
(teste Duncan; N=7; p<0,05) (Figura 10 A).
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Esses dados foram corroborados pelo pré-tratamento com o bloqueador do
receptor opióide µ1 , naloxonazina. A análise de variância mostrou diferença
estatisticamente

significante

entre

os

grupos

[F(3,27)=16,43; p<0,0001]. A

naloxonazina reduziu a antinocicepção induzida por substância doce nas doses de
10mg/kg (teste Duncan; N=8; p<0,05), 20mg/kg (teste Duncan; N=8; p<0,05) e
30mg/kg (teste Duncan; N=8; p<0,05). Esses dados seguem uma curva dose-efeito e
sugerem o envolvimento de peptídeos opióides endógenos neste processo
antinociceptivo. O receptor opióide µ1 parece estar criticamente envolvido na
antinocicepção induzida pela ingestão crônica de substâncias doces (Figura 10 B).
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Figura 10 –Índice de Analgesia do pré-tratamento com salina (NaCl a 0,9% (p/v),
controle), naltrexona (1mg/kg, 2mg/kg e 3mg/kg) (A) ou naloxonazina (10mg/kg,
20mg/kg ou 30mg/kg) (B) no limiar nociceptivo após ingestão crônica (14 dias) de
água ou solução de sacarose (250g/L). As colunas representam médias e as barras o
EPM, N=7 (naltrexona); N=8 (naloxonazina). O símbolo * representa diferença
estatisticamente significante quando comparado ao controle, segundo o teste Duncan,
p<0,05.

O estudo do envolvimento do sistema serotoninérgico neste processo foi feito
com o pré-tratamento com metisergida, um antagonista não-específico da serotonina,
ou com cetanserina, um antagonista dos receptores serotoninérgicos 5-HT 2, em
diferentes doses.
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O bloqueio dos receptores serotoninérgicos diminuiu a latência no teste de
retirada de cauda. A análise de variância de uma via mostrou diferenças
estatisticamente significantes entre os grupos [F(3,26)=29,85; p<0,001]. A metisergida
antagonizou a antinocicepção induzida pela ingestão crônica de sacarose nas doses de
1mg/kg (teste Duncan; N=7; p<0,05), 2mg/kg (teste Duncan; N=7; p<0,05) e 3mg/kg
(teste Duncan; N=7; p<0,05) (Figura 11 A). Estes dados foram confirmados com o prétratamento com cetanserina (Figura 11 B).
A análise de variância mostrou diferenças estatisticamente significantes entre os
grupos [F(3,28)=9,94; p<0,001]. O teste post hoc mostrou que o bloqueio de receptores
serotoninérgicos diminuiu a antinocicepção induzida por substância doce com o prétratamento com cetanserina nas doses de 1mg/kg (teste Duncan; N=8; p<0,05), 2mg/kg
(teste Duncan; N=8; p<0,05) e na dose maior de 3mg/kg (teste Duncan; N=8; p<0,05).
Estes dados sugerem o envolvimento do sistema serotoninérgico e de receptores 5HT2/5-HT1C na antinocicepção induzid a pela ingestão crônica de sacarose.
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Figura 11 –Índice de Analgesia do pré-tratamento com salina (NaCl a 0,9% (p/v),
controle), metisergida (1mg/kg, 2mg/kg e 3mg/kg) (A) ou cetanserina (1mg/kg,
2mg/kg ou 3mg/kg) (B) no limiar nociceptivo após ingestão crônica (14 dias) de água
ou solução de sacarose (250g/L). As colunas representam médias e as barras o EPM,
N=7

(metisergida);

N=8

(cetanserina).

O

símbolo

*

representa

diferenças

estatisticamente significantes quando comparado ao controle, segundo o teste Duncan,
p<0,05.
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A administração periférica de naltrexona, naloxonazina, metisergida ou
cetanserina nas doses maiores usadas nos experimentos, em que os roedores foram
tratados com água não mostrou nenhum efeito significante na linha de base (teste
Duncan, p<0,05 em todos os casos), como mostra a figura 12. Não foi observada
nenhuma alteração motora nos animais submetidos aos antagonistas farmacológicos
usados neste trabalho.

Índice de Antinocicepção
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Figura 12 –Índice de Analgesia do pré-tratamento com salina (NaCl a 0,9% (p/v)),
naltrexona (3mg/kg), naloxonazina (30mg/kg), metisergida (3mg/kg) ou cetanserina
(3mg/kg) no limiar nociceptivo. As colunas representam médias e as barras o EPM,
N=8; p<0,05 em todos os casos, segundo o teste Duncan.
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O presente trabalho foi conduzido com o intuito de investigar a
neurotransmissão envolvida em processos antinociceptivos eliciados pela ingestão
crônica de substâncias doces, como a sacarose, em Rattus norvegicus adultos. Na
primeira etapa buscamos determinar a concentração da solução de sacarose mais
eficiente para eliciar antinocicepção e as possíveis alterações que a ingestão crônica
desta solução poderia causar no comportamento alimentar e ganho de peso desses
animais durante o tratamento. A segunda etapa foi direcionada para o estudo dos
neurotransmissores envolvidos nesse modelo antinociceptivo.
Os resultados apresentados sugerem que a ingestão crônica de substâncias
doces, tais como sacarose, induz claramente um significante efeito ana lgésico, e essas
descobertas estão de acordo com a literatura (Bergmann et al., 1985; Segato et al.,
1997; Irusta et al., 2001). De forma interessante, nossos dados apontam para um
significante efeito antinociceptivo após ingestão de sacarose na solução mais
concentrada (250g/L), comparada com as outras soluções menos concentradas usadas
neste trabalho tanto em animais mantidos individualmente como mantidos em grupos
de quatro por caixa (Figura 4). Esses dados indicam que, embora, tenha sido menor o
consumo das soluções mais concentradas (Figura 5 e Tabela 2), a concentração de
moléculas de sacarose na solução ingerida pode ser crucial para elevação dos limiares
nociceptivos neste modelo experimental de antinocicepção.
Em ambos os grupos, o consumo de fonte líquida contendo sacarose foi
inversamente proporcional à concentração da solução de sacarose, embora a
antinocicepção induzida por substância doce tenha sido mais forte após a ingestão da
solução mais concentrada. Esses dados sugerem, como observado por Bergmann e
colaboradores em 1984, que não é o maior volume ingerido de solução doce per se o
fator responsável por esse processo antinociceptivo.
Apesar do consumo das soluções de sacarose ter sido maior nas concentrações
mais diluídas, Adicionalmente, os animais tratados com a solução de sacarose a 250g/L
mostraram uma diminuição no consumo de ração padrão em relação ao grupo tratado
com água, isso em ambos os grupos. Esse fenômeno pode ser devido à relação
bidirecional entre peptídeos opióides endógenos e ingestão de substâncias doces, já que
pesquisas indicam que estes peptídeos aumentam a ingestão de alimentos doces (Reid,
1985; Levine & Billington, 1989) e que o consumo de substâncias doces aumenta a
atividade destes peptídeos no cérebro de rato (Dum et al., 1983) e no plasma humano
(Melchior et al., 1991). Este efeito também pode estar relacionado com a propriedade
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dos carboidratos de aumentar a liberação de serotonina, agindo via secreção de insulina
e aumento na proporção de triptofano no plasma, sendo que a serotonina está envolvida
em funções como controle do humor e no controle do comportamento alimentar em
mamíferos (Lieberman & Wurtman, 1986; Wurtman, 1986; Wurtman & Wurtman,
1995).
Considerando que soluções mais concentradas de sacarose foram mais
eficientes em aumentar o limiar nociceptivo do que o volume total da solução ingerida,
é possível que o efeito antinociceptivo da substância doce seja parcialmente devido ao
mecanismo gustatório evocado pelo contato da substância doce com os receptores
gustatórios na língua dos roedores. Este ponto de vista é abordado em trabalhos
anteriores por Blass & Fitzgerald em 1988, tendo estes autores realizado o estudo com
outro modelo experimental (usando o teste de placa quente) e um protocolo em que o
contato com a substância doce foi feito sem uma ingestão per se. Os autores gotejaram
substância doce na língua dos ratos, que também mostram evidências de
antinocicepção induzida por substância doce. O fato é que a ingestão crônica de
substâncias doces altamente concentradas parece ser crucial para o aumento do limiar
nociceptivo em nosso modelo de antinocicepção.
Outra possível explicação para as diferenças entre a intensidade da
antinocicepção induzida pela substância doce ao longo dos dias pode ser a ocorrência
de um provável desequilíbrio dos receptores que agem como mediadores durante a
elaboração da antinocicepção induzida por substância doce. A ingestão crônica de
soluções concentradas de sacarose altera a atividade do sistema opióide endógeno
(Kanarek et al., 2000), induzindo a liberação dos mesmos (Pomonis et al., 2000)
podendo causar mudanças transitórias no número e/ou na afinidade de opióides e/ou
receptores monoaminérgicos no corno dorsal da medula espinal e nos núcleos da
circuitaria endógena inibitória da dor localizados no tronco encefálico. De fato
trabalhos anteriores têm demonstrado dependência da antinocicepção induzida por
substâncias doces de receptores opióides (Davis et al., 1956; Lieblich et al., 1983;
Blass & Fitzgerald, 1988). Este ponto de vista é confirmado por um estudo recente que
mostra evidências interessantes da dependência da idade na antinocicepção induzida
por sacarose devido ao desenvolvimento de mudanças nos mecanismos analgésicos
endógenos já que nos primeiros dias pós-natal o processo antinociceptivo não foi
observado, provavelmente por falta de maturação de circuitos descendentes de inibição
da dor do tronco encefálico como de imaturidade do sistema opióide ao nascimento
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(Anseloni et al., 2002). Em trabalhos anteriores foi mostrado que a alta afinidade dos
sítios de ligação dos receptores opióides ? na medula espinal pode triplicar em ratos de
dois a quatorze dias de idade pós-natal, com a maioria deste aumento ocorrendo por
volta do quinto dia (Zhang & Pasternak, 1981). Modificações no sistema opióide
podem explicar alterações na modulação antinociceptiva.
Os resultados obtidos na investigação do consumo de nutrientes não adocicados
indicam que o mesmo é reduzido em animais cronicamente tratados com substâncias
doces. No entanto, não existe uma clara relação entre antinocicepção e o consumo de
ração padrão. Foi possível constatar por meio da análise de variância para medidas
repetidas, uma flutuação nas curvas obtidas de animais mantidos individual ou
agrupadamente e submetidos a uma solução de sacarose de 250g/L, mostrando que a
partir do terceiro dia de tratamento houve um consumo significativamente menor de
ração pelos animais tratados com solução de sacarose. Além disso, o consumo de ração
padrão pelos animais mantidos individualmente foi menor do que pelos animais
mantidos em grupo para ambos tratamentos, como mostra a figura 6. Esses dados
sugerem que a ingestão de soluções adocicadas pode afetar o consumo de nutrientes
não-doces por parte dos animais.E, ainda, que a exposiç ão a agentes estressores, como
o isolamento social, também pode diminuir a ingestão de alimentos pelos animais, o
que está em consonância dom a literatura (Dess et al., 1988; Konarska et al., 1990;
Harro et al., 2001).
Shide & Blass (1989) sugerem que o estresse causa liberação opióide e que essa
liberação, por sua vez, leva a um aumento preferencial por alimento doce. De fato, na
análise do consumo das soluções doces entre os grupos de animais mantidos
individualmente e os mantidos conjuntamente pode se verificar um maior consumo de
soluções doces por parte dos animais mantidos sob isolamento (Figura 5 e tabela 2).
De forma interessante, o peso do corpo foi maior (e mais expressivo) nos
animais acomodados individualmente do que nos mantidos agrupados, isso tanto para
os animais tratados com solução de sacarose a 250g/L como para os tratados com água.
Contudo, para ambos os grupos (mantidos individualmente ou agrupados), o peso do
corpo ao final do tratamento foi maior nos roedores que consumiram solução de
sacarose a 250g/L, como mostra a figura 7. Esse fato está de acordo com resultados
obtidos por Kanarek e colaboradores em 1997.
O peso ganho após o décimo quarto dia de tratamento para os animais mantidos
individualmente foi maior para as soluções de sacarose nas concentrações maiores.
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Esse fato foi verificado também nos animais agrupados, contudo nesses a diferença não
foi estatisticamente significativa (Figuras 8 e 9).
Com base nos resultados obtidos e expostos anteriormente, a solução de
sacarose de 250g/L se mostrou a mais eficiente em induzir processo antinociceptivo
em Rattus norvegicus adulto. Fato observado tanto em animais mantidos
individualmente como em grupo. Além disso, paulatinamente a ingestão da solução de
sacarose nessa concentração como nas outras utilizadas neste trabalho, os animais
apresentaram ganho de peso progressivo, assim como um consumo contínuo de ração e
das próprias soluções de sacarose, sugerindo que os mesmo se mantinham saudáveis
durante o tratamento. Portanto, a concentração de 250g/L foi usada nos estudos
subseqüentes, que visavam investigar a neurotransmissão na antinocicepção induzida
por substância doce em roedores adultos.
Nós mantivemos os animais agrupados, quatro por caixa, para evitar o efeito do
longo tempo de isola mento social na neurotransmissão e organização da rede neural
possivelmente envolvida na elaboração de reações de antinocicepção e estresse (Lapiz
et al., 2003; Matsumoto et al., 2003). De fato, um estudo recente mostrou evidências
de que a exposição crônica a situação estressante exerce influência no comportamento
alimentar, reduzindo a ingestão de alimento doce, e também a neurotransmissão
monoaminérgica onde foi observado decréscimo na atividade dopaminérgica no
hipotálamo (Gamaro et al., 2003).
Na investigação dos neurotransmissores envolvidos na antinocicepção induzida
por substância doce, nossos achados mostraram que a naltrexona, um antagonista mais
potente que a naloxona, embora também com efeito não específico, foi capaz de
antagonizar a antinocicepção induzida por substância doce (Figura 10 A), confirmando
experimentos anteriores que sugerem o envolvimento de opióides neste processo
antinociceptivo (Blass et al., 1987; Segato et al., 1997). Contudo, o presente trabalho
avança neste campo, pois teve como intuito investigar a relevância de quais os subtipos
de receptores opióides envolvidos nas respostas antinociceptivas induzidas pela
ingestão crônica de sacarose. De fato, o antagonismo induzido pela administração
periférica de naloxonazina na antinocicepção induzida pela substância doce consiste na
primeira evidência farmacológica na literatura para o envolvimento do receptor opióide
µ1 na antinocicepção induzida pela ingestão crônica de substância doce (Figura 10 B).
Em consonância com estes resultados, um estudo mostrou evidência da modulação do
receptor opióide, causada pela ingestão de alimento doce (Kanarek et al., 1997). Esta
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descoberta não indicou quais os receptores e mesmo se a totalidade dos subtipos de
receptores opióides podem estar envolvidos na antinocicepção induzida por substâncias
doces em situações de consumo crônico. De fato, ratos diabéticos parecem ser
seletivamente hiporresponsivos ao efeito antinociceptivo farmacológico, mediado pelo
receptor opióide µ1 , mas não mediado pelo receptor opióide µ2 (Kamei et al., 1992 a,
b; 1994 a, b; 1995).
Os resultados por nós obtidos indicam que os receptores opióides µ1 estão
crucialmente envolvidos na antinocicepção induzida pela ingestão de solução doce,
embora nós consideremos a possibilidade do envolvimento de outros mecanismos
opióides na elaboração da antinocicepção induzida pela ingestão de substância
adocicada, tais como mediado pelo receptor orfanina, cuja ativação periférica produz,
por exemplo, antinocicepção térmica em primatas com ação intrínseca independente da
antinocicepção produzida pelos receptores opióides µ, ? ou d (Ko et al., 2002).
Embora haja muitas evidências na literatura sugerindo o envolvimento de
opióides endógenos na antinocicepção induzida pela ingestão de substâncias doces,
também não podemos descartar a possibilidade do envolvimento de algum outro
mecanismo neural no controle da dor durante ou após a ingestão de soluções e
alimentos doces. De fato, o presente trabalho mostra evidências inéditas do
envolvimento de serotonina e dos receptores 5-HT2/5-HT1C na antinocicepção induzida
por substância doce, já que o aumento do limiar nociceptivo causado pela ingestão
crônica de sacarose foi antagonizada pela administração periférica de metisergida e de
cetanserina (Figura 11painéis A e B). Em concordância com estes resultados, alguns
estudos têm sugerido que sensações dolorosas em neuropatia diabética podem ser
atenuadas pela ativação central indireta dos receptores 5-HT1 e 5-HT 2 (Takeshita &
Yamaguchi, 1995; Takeshita et al., 1995) e que a via antinociceptiva 5hidroxitriptaminérgica é amplamente afetada pela diabete (Takeshita & Yamaguchi,
1995). De fato, considerando que a metisergida, um antagonista serotoninérgico não
específico, mostrou um efeito mais potente em antagonizar a antinocicepção induzida
por substância doce do que a cetanserina, um bloqueador de receptor serotoninérgico
5-HT2/5-HT 1C. Isto indicia que, eventualmente, outros subtipos de receptores
serotoninérgicos estejam envolvidos de forma contundente na elaboração deste tipo de
antinocicepção, além da família 5-HT2.
O antagonismo da antinocicepção induzida por substância doce, causada pelos
antagonistas farmacológicos usados neste trabalho não é devido a um possível efeito
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hiperalgésico destas drogas no limiar nociceptivo, porque a administração periférica
destas drogas nas doses maiores usadas neste experimento não mostrou nenhum efeito
significante no teste de retirada de cauda (Figura 12).
O estudo dos mecanismos neuroquímicos subjacentes à elaboração de
antinocicepção pode oferecer nova compreensão dos mecanismos de inibição da dor e
pode estabelecer as bases neurais e psicofarmacológicas do envolvimento da circuitaria
endógena inibitória da dor no controle da antinocicepção induzida por substância doce
em roedores adultos. Esta investigação será capaz de gerar novos conhecimentos para o
desenvolvimento de drogas efetivas para o controle da dor crônica.
O estudo dos neurotransmissores envolvidos na antinocicepção induzida pela
ingestão de alimento doce pode conduzir à elucidação dos mecanismos neurais que
controlam a ingestão compulsiva de alimentos e sua relação com a eliciação de
antinocicepção, também esclarecendo quais mediadores neurais são recrutados neste
fenômeno compulsivo e analgésico. Uma aplicação direta em clínica cirúrgica dos
avanços nesta área consiste, por exemplo, na proposta de um novo procedimento
(inócuo) em anestesiologia, em recém-nascidos submetidos a intervenções cirúrgicas
de pequena magnitude. A administração oral de 1mL de glicose a 30% (p/v) em recémnascidos reduz consideravelmente sensações dolorosas e pode ser usada como
protocolo seguro de anestesia (Skogsdal et al., 1997).
As aplicações de novos conhecimentos nessa área, como a descrita no parágrafo
anterior, encoraja-nos a pr osseguir na investigação das bases neuropsicofarmacológicas
dos mecanismos inibitórios da dor.
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_ A ingestão crônica de solução de sacarose na concentração de 250g/L induz
processo antinociceptivo em Rattus norvegicus adultos.
_ O consumo de soluções de sacarose é inversamente proporcional à
concentração da solução. Quanto menor a concentração da solução maior é o consumo
da mesma pelos animais.

_ O consumo de nutrientes não adocicados é afetado pela ingestão de solução de
sacarose, sendo menor o consumo de ração padrão de laboratório pelos animais
cronicamente tratados com solução de sacarose.

_ Animais mantidos individualmente apresentam maior aumento no peso do
corpo do que os mantidos em gr upo.
_ Receptores opióides µ1 participam da antinocicepção induzida pela ingestão
de substâncias doces, como a sacarose.

_ A serotonina e receptores 5-HT 2/5-HT1C estão envolvidos na antinocicepção
induzida por substância doce.
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Resumo
Bases: A antinocicepção induzida por substâncias doces tem sido largamente
estudada. Contudo, a investigação dos neurotransmissores envolvidos nesse processo
antinociceptivo ainda carece de mais estudos, pois é de extrema importância entende r o
envolvimento desses neurotransmissores no sistema neural que controla este tipo de
antinocicepção. Objetivo: O objetivo deste estudo é clarificar o envolvimento dos
sistemas opióide e serotoninérgico na antinocicepção induzida por substância doce.
Método: O presente trabalho foi realizado em modelo animal (Rattus norvegicus,
Rodentia , Muridae), objetivando investigar se a ingestão crônica de solução de
sacarose é seguida de antinocicepção. A latência de retirada de cauda após a aplicação
de estímulo nocivo térmico foi medida antes e após esse tratamento no teste de retirada
de cauda (provavelmente um reflexo espinal). Não houve diferenças estatisticamente
significantes entre os valores de linha basal dos diferentes grupos e foi calculado um
índice de ana lgesia da latência de retirada de cauda antes e depois do tratamento. O
envolvimento de opióides endógenos e de serotonina neste processo antinociceptivo foi
pesquisado com fármacos antagonistas específicos e não-específicos dos receptores
opióides e serotoninérgicos. Resultados: O efeito analgésico da ingestão de sacarose
depende da concentração da solução de sacarose e do tempo de duração do consumo da
mesma. Naltrexona e metisergida diminuíram a antinocicepção induzida por
substâncias doce (após 14 dias de ingestão da sacarose). Estes efeitos foram
corroborados pela administração periférica de naloxonazina e cetanserina. Conclusões:
Os resultados sugerem o envolvimento de opióides endógenos e serotonina no processo
antinociceptivo atualmente estudado. Tudo apontando para a participação de receptores
opióides µ1 e serotoninérgicos 5-HT 2 na regulação central da antinocicepção induzida
por substâncias doces.

Palavras-chave: antinocicepção; ingestão de sacarose; teste de retirada de cauda;
opióides endógenos; receptor opióide µ1; serotonina; receptor serotoninérgico 5-HT2.
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Abstract
Rationale: Sweet substance-induced antinociception has been widely studied,
and the investigation of the neurotransmitters involved in the antinociceptive process is
an important way for understanding the involvement of neural system controlling this
kind of antinociception. Objective : The aim of this study is to investigate the
involvement of opioid and serotonergic system in the sweet substance-induces
antinociception. Methods: the present work was made in animal model (Rattus
norvegicus, Rodentia, Muridae); with the aim of investigating if the chronic intake of
sweet substance, such as sucrose, is followed by antinociception. Their tail withdrawal
latencies in the tail-flick test (probably a spinal reflex) were measured before and
immediately after this treatment. As there was not statistic significant differences
between baseline values of different groups, an analgesia index was calculated from
the withdrawal latencies before and after treatment. The involvement of endogenous
opioid and serotonin in the antinociceptive process was investigated with specific and
non-specific pharmacological antagonism on opioid and serotonergic receptors.
Results: The analgesic effect of sucrose intake depends on the concentration of sucrose
solution and on the time during which the solution is consumed. Naltrexone and
methysergide decreased the sweet substance-induced antinociception (post 14 days of
sucrose intake). These effects were corroborated by peripheral administration of
naloxonazina and ketanserin. Conclusions: The present results suggest the involvement
of endogenous opioids and serotonin in the antinociceptive process presently studied.
µ1 -opioid and 5-HT2 serotonergic receptors may be involved in the central regulation
of the sweet substance-produced antinociception.

Keywords: antinociception; sucrose intake; Tail-flick test; endogenous opioids. µ1 opioid receptor; serotonin; 5HT 2 serotonergic receptor.
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