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RESUMO 

OSUNA-MELO, E. Expressão de conexina 36 e conexina 43 em células do gânglio da raiz 

dorsal e seu envolvimento na nocicepção. 2013. 74 f. Dissertação (Mestrado em 

Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2013. 

Os canais de junções comunicantes (gap junctions, JC) são formados por subunidades 

chamadas de conexinas (Cx). Estas proteínas têm papel relevante no acoplamento celular, 

amplificação de sinais e condução de ondas de cálcio, participando da condutância de células 

nervosas ou gliais e modulando vários processos fisiológicos e fisiopatológicos. Apesar desta 

importância, o papel das conexinas na nocicepção e seu controle são ainda pouco conhecidos. 

Assim, o objetivo deste projeto é avaliar o envolvimento das conexinas no processo de 

nocicepção aguda, por meio de ensaios comportamentais in vivo e estudos de mapeamento da 

sua expressão em células do gânglio da raiz dorsal de ratos. Para tanto, foi analisado o efeito 

do tratamento intratecal com carbenoxolone (CBX) e quinina (bloqueadores de JCs), assim 

como de oligonucleotídeos antisense para conexinas 36 e 43 na indução e manutenção de 

hiperalgesia induzida por carragenina em ratos. o uso de oligonucleotídeos se apresenta como 

uma alternativa plausível para avaliar/confirmar a participação das conexinas 43 e 36 no 

processo de hiperalgesia, uma vez que não existem inibidores/bloqueadores farmacológicos 

totalmente específicos, principalmente no que se refere aos canais de conexinas (Cxs). Os 

resultados mostraram que a carragenina induz uma diminuição, dose e tempo-dependente, do 

limiar nociceptivo em ratos e que esse efeito hiperalgésico da carragenina foi bloqueado pelo 

tratamento com carbenoxolone (nas doses 20-50µg) e significantemente inibido por quinina 

(nas doses 20-50µg), sugerindo uma participação das junções comunicantes (JC) no processo. 

Os estudos mostraram que esses oligonucleotideos, nas nossas condições experimentais, não 

interferiram com a atividade locomotora dos animais e dados ainda preliminares indicam que 

a sua administração acarretou inibição do fenômeno de hiperalgesia, suportando os dados 

farmacológicos do envolvimento destas conexinas nesse fenômeno. A participação da 

conexina 43 foi evidenciada a partir dos testes comportamentais e verificada nos 

experimentos de diminuição de expressão gênica por administração de oligodeoxinucleotídeos 

antisense. Entretanto, os resultados não mostraram um aumento ou regulação da sua 

expressão com o tratamento intratecal de bloqueadores, ou com a injeção do agente flogístico. 

A conexina 36 não foi detectada nos homogenatos de gânglios da raiz dorsal e também não 

apresentou marcação de inmunofluorescencia nos cortes histológicos. A marcação para 

conexina 36 foi virtualmente inexistente em todos os grupos, motivo pelo qual o anticorpo foi 

testado para outros tecidos mostrando sua capacidade de reconhecer o epítopo correspondente 

na proteína (marcações positivas). No caso particular da proteína conexina 43, a marcação foi 

conspícua em todos os grupos, porém com uma distribuição pouco uniforme ao longo da 

extensão do gânglio. Estes dados só permitem elucidar a presença da conexina 43 no gânglio 

da raiz dorsal, mas a sua modulação durante o processo de hiperalgesia inflamatória foi obtida 

com os estudos de expressão gênica e quantificação de níveis proteicos. 

Palavras-chave: Junções Comunicantes. Conexinas. Hiperalgesia. Gânglio.  



ABSTRACT  

OSUNA-MELO, E. Expression of connexin 36 and connexin 43 in dorsal root ganglion 

cells ad its involvement on nociception. 2013. 74 p. Masters thesis (Pharmacology) – 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

Adjacent cells are commonly coupled by gap junctions (GJ) formed by two hexameric arrays 

of a multigene family of membrane proteins called connexins (Cx). These proteins have an 

important role in cellular coupling, signal amplification and calcium waves driving, 

participating in the conductance of glial and nerve cells or modulating various physiological 

and pathophysiological processes. Despite this importance, the role of connexins in 

nociception and its control are still poorly understood. The aim of this study is to evaluate 

Cx36 and Cx43 involvement in acute nociception process through behavioral assays,  in vivo 

mapping studies of its expression in rat dorsal root ganglion cells and Cx 36 and Cx 43 

expression in Wistar rat DRG by a combination of qualitative (inmunohistochemistry) and 

quantitative (real time PCR and Western Blotting)  methods. For this purpose, we analyzed 

the effect of intrathecal treatment with carbenoxolone (CBX) and quinine (GJ’s blockers), as 

well as antisense oligonucleotides for connexins 36 and 43 in the induction and maintenance 

of carrageenan-induced hyperalgesia in rats. The results show that carrageenan induces a 

decrease dose and time-dependent, nociceptive threshold in rats. The hyperalgesic effect was 

blocked by treatment with carbenoxolone (20-50μg doses), Cx43 antisense and inhibited 

significantly by quinine (at doses 20 -50μg) but no with Cx36 antisense, suggesting an 

involvement of gap junctions (JC) in the process. Gene and protein expression were down and 

up-regulated at different treatments with no necessary correspondence in both processes. 

These findings show distinct patterns revealing the possibly Cx expression role in 

hyperalgesic process and allowing comparisons with other nociceptive processes. Studies 

have shown that these oligonucleotides , under our experimental conditions , did not interfere 

with the locomotor activity of animals and preliminary data indicate that its administration 

caused inhibition of the phenomenon of hyperalgesia , pharmacological data supporting the 

involvement of these connexins in this phenomenon . The participation of connexin 43 was 

evident from the behavioral tests and verified in experiments downregulating gene expression 

by administration of antisense oligodeoxynucleotides . However, the results did not show an 

increase or regulating its expression with the intrathecal treatment of blockers, or injecting the 

phlogistic agent. The connexin 36 was not detected in homogenates of dorsal root ganglia and 

also did not show inmunofluorescence marking on histological sections. The marking 

connexin 36 was virtually absent in all groups, for which the antibody was tested for other 

tissues demonstrating its capacity to recognize the corresponding epitope in the protein 

(positive reactions). In the particular case of the protein connexin 43 labeling was 

conspicuous in all group, but with a rather uniform distribution along the length of the node. 

These data allow one to elucidate the presence of connexin 43 in the dorsal root ganglia, but 

the modulation during the inflammatory hyperalgesia was obtained in studies of gene 

expression and protein levels quantification. 

Keywords: Gap Junctions. Connexins. Hyperalgesia. Ganglion. 



1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Conexinas 

 

A comunicação celular no sistema nervoso ocorre, usualmente, por meio de sinapses 

químicas, contudo, essa comunicação pode ocorrer também, por meio de sinapses elétricas. 

Existem diferenças entre essas duas sinapses, como por exemplo, na distancia entre as células 

pré e pós-sináptica - que no caso das sinapses químicas varia entre 20 e 40 nanômetros (nm), 

enquanto na sinapse elétrica, esta distancia está em torno de 3,5 nm -, ou no sentido da 

transmissão (unidirecional na sinapse química e usualmente bidirecional, na sinapse elétrica). 

Uma diferença morfológica fundamental também pode ser observada entre as duas sinapses, 

uma vez que a transmissão química necessita de vesículas pré-sinápticas, zonas ativas e 

receptores pós-sinápticos, enquanto a sinapse elétrica ocorre por meio de canais nas junções 

comunicantes (JCs). 

Os canais de JCs são formados por dois hemicanais, cada um deles situado em uma 

das células que formam a sinapse (LOEWENSTEIN, 1981). Cada hemicanal, chamado de 

conexônio, possui um diâmetro que varia entre 1,5 a 2,0 nm. O conexonio é formado por seis 

subunidades protéicas que atravessam toda a membrana citoplasmática, medindo cerca de 7,5 

nm em seu eixo mais longo. Essas subunidades são chamadas de Conexinas (Cxs) (UNWIN; 

ZAMPIGHI, 1980). Ao formarem o conexônio, as Cxs se arranjam de maneira a formar um 

poro no centro do conexônio (UNWIN; ZAMPIGHI, 1980). É por este poro que transitam 

moléculas com massa de até 1 kDa, como AMPc e IP3, além de íons Ca
2+

.  

Cada molécula de Cx atravessa a membrana citoplasmática quatro vezes, formando 

duas alças extracelulares (C1 e C2), quatro domínios transmembrana (M1 a M4) e dois 

segmentos citoplasmáticos carboxi e amino terminais (Figura 1). Com relação à estrutura 

protéica, o segmento da molécula entre M2 e M3 forma uma alça intracelular, cujo 

comprimento e homologia determinam o grupo a que pertence a Cx: se o segmento for curto, 

a Cx é classificada como sendo do grupo I, também conhecido como Cxs α (grupo ao qual 

pertence a Cx43); se for longo, como pertencente ao grupo II, ou Cxs β (BENNETT et al., 

1991). A Cx36 e, mais recentemente, várias outras conexinas têm sido classificadas como 

pertencentes ao grupo III ou conexinas γ, a partir dos estudos que consideram a posição e tipo 

particular dos introns dos genes (CRUSIANI; MIKALSEN, 2006; FUSHIKI et al., 2010). 

 



 

Figura 1 - Representação gráfica da estrutura das junções comunicantes. 

 

(A) Disposição dos conexônios e da junção em células adjacentes. (B) Conformação de abertura ou gating de 

hemicanais. (C) Estrutura transmembranal de cada subunidade proteica ou conexina.   

Fonte: Adaptado de  Kandel et al. (1991)  

 

No sistema nervoso, a presença de JCs, entre células da glia, é bem conhecida e 

constitui uma via importante de passagem de metabólitos e sinalização por segundos 

mensageiros. A propagação de ondas de Ca
2+

 através de JCs entre astrócitos, em resposta à 

aplicação de glutamato ou estímulo mecânico, foi detectada tanto em primária de hipotálamo 

como em cortes de hipotálamo (CHARLES, 1998). 
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Cerca de 14 Cxs (Cx26, Cx29, Cx30, Cx31, Cx32, Cx36, Cx37, Cx40, Cx43, Cx45, 

Cx46, Cx47, Cx50 e Cx57) já foram identificadas e expressas no sistema nervoso de 

mamíferos. Os canais formados por diferentes Cxs possuem regulação diferenciada, tanto no 

que se refere à dinâmica biofísica do canal (BARRIO et al., 1992), quanto à expressão gênica 

e aos níveis proteicos da conexina. A expressão gênica e os níveis proteicos de cada uma das 

conexinas podem ser distintamente modulada por hormônios, condições da matriz extracelular 

e fases cíclicas da célula (BENNETT et al., 1991). 

Estudos funcionais mostraram que camundongos deficientes em proteína Cx36 

apresentam menor excitabilidade neuronal do que camundongos normais (MEIER et al., 

2002). Dados recentes têm mostrado que as JCs, via Cx37, estão envolvidas na dor crônica 

causada por lesão do sistema nervoso (WU et al., 2012).  

Dados de literatura tem evidenciado também a importância das JCs na ativação da 

glia, por meio da amplificação de sinais por propagação de ondas de cálcio provenientes de 

células gliais distantes e proximais. Uma vez ativadas, as células da glia podem liberar 

substancias envolvidas na dor e inflamação (ARAQUE et al., 1999; NEWMAN, 2001; 

VERKHRATSKY; ORKAND; KETTENMANN, 1998). Cabe ressaltar que os dados sobre o 

papel das conexinas na gênese de processos nociceptivos, particularmente decorrentes de 

inflamação aguda são ainda escassos e os mecanismos responsáveis por esse efeito não estão 

ainda caracterizados. Assim, no presente estudo, avaliaremos o envolvimento das conexinas 

36 e 43 na nocicepção inflamatória aguda, por meio de ensaios comportamentais in vivo e de 

estudos de mapeamento da sua expressão em células do gânglio da raiz dorsal de ratos.  

É importante salientar que estudos de expressão de conexinas nos diferentes tipos 

celulares no sistema nervoso têm mostrado que os astrócitos expressam principalmente Cx43, 

enquanto que a Cx32 é encontrada principalmente em oligodendrócitos (BENNET et al., 

1991; SPRAY; DERMIETZEL, 1995). Pouco se conhece ainda, sobre as conexinas que 

participam da formação de junções comunicantes neuronais. A conexina 36 foi caracterizada 

como a primeira proteína de junção comunicante que é expressa de forma predominante em 

neurônios (CONDORELLI et al., 2000; RASH et al., 2000; TEUBNER et al., 2000). 

Condorelli et al. (2000) descreveram mais detalhadamente, a distribuição de Cx36 no sistema 

nervoso central; contudo pouco ainda se conhece sobre a expressão dessa conexina no sistema 

nervoso periférico. Uma vez que o gânglio da raiz dorsal (DRG) é um local importante para a 

transmissão e manutenção dos processos de hiperalgesia, o presente trabalho estudará a 

expressão gênica e proteica das conexinas 36 e 43 no DRG e a correlação com a nocicepção 

observada in vivo. 



1.2 Dor – Considerações Gerais 

 

A transmissão da dor está associada à atividade elétrica das fibras nervosas aferentes 

primárias, as quais possuem terminações sensoriais nos tecidos periféricos, denominadas 

nociceptores (receptores da dor). Os nociceptores são terminações nervosas livres desprovidas 

de estruturas receptoras específicas sendo, portanto, uma continuação da própria fibra 

nervosa. Os nociceptores são normalmente ativados por estímulos de alta intensidade tanto 

mecânica, quanto térmica e/ou química. Os neurônios aferentes primários desempenham três 

funções principais no que diz respeito à nocicepção: 1- detecção do estímulo nociceptivo ou 

nocivo (transdução); 2- condução do impulso da periferia para a medula espinhal; 3- 

transferência desses impulsos para neurônios secundários e interneurônios presentes em 

lâminas específicas do corno dorsal da medula espinhal (transmissão sináptica) (CAVIEDES 

et al., 2002). Da medula espinhal, as informações nociceptivas são conduzidas ao tronco 

cerebral, tálamo e córtex cerebral, onde ocorre a percepção da dor (SCHIABLE et al., 2004; 

WOOLF, 2004). 

Muitas fibras aferentes nociceptivas são desprovidas de mielina e, portanto possuem 

baixa velocidade de condução (fibras C). As fibras C são também caracterizadas como 

nociceptores polimodais, uma vez que respondem a estímulos mecânicos, térmicos e 

químicos. As fibras nociceptivas mielinizadas, denominadas Aδ, conduzem mais rapidamente 

os estímulos periféricos. As fibras nociceptivas terminam nas camadas superficiais do corno 

dorsal da medula espinhal, formando conexões sinápticas com os neurônios secundários que 

se dirigem ao tálamo (BELMONTE; CERVERO, 1996; RANG et al., 1997). Durante o 

desenvolvimento de uma resposta inflamatória, fibras nociceptivas, particularmente as do tipo 

C, são sensibilizadas e, por conseqüência, podem ser ativadas por estímulos de menor 

intensidade, acarretando hiperalgesia ou alodinia (DWORKIN; CORBIN; YOUNG, 2006; 

KIDD; URBAN, 2006). É importante salientar que, além dos receptores polimodais C, um 

grupo adicional de nociceptores, denominados receptores "silenciosos" ou "adormecidos" 

(silent/ sleeping nociceptors), é ativado durante processos inflamatórios, contribuindo para a 

hiperalgesia. Estas fibras aferentes são encontradas na pele, articulações e em órgãos viscerais 

(SCHAEFFER et al., 1988; SCHEMELZ et al., 2004).  

Várias substâncias sintetizadas e/ou liberadas durante o processo inflamatório, tais 

como prótons extracelulares, mediadores lipídicos, bradicinina, prostaglandina, entre outros, 

podem interferir com a atividade dos neurônios nociceptivos primários (JULIUS; 

BASBAUM, 2001). Os mediadores periféricos da hiperalgesia atuam via receptores ligados a 



intermediários celulares regulatórios (proteína G, segundos mensageiros), que regulam a 

permeabilidade da membrana e a concentração iônica celular (REICHLING; LEVINE, 1999). 

A sensibilização dos neurônios nociceptivos primários é decorrente, em parte, do incremento 

das concentrações intracelulares de AMPc, ativação de proteínoquinases, como PKA 

induzindo a fosforilação de canais iônicos e aumento do influxo de Ca2+ intracelular. A 

conseqüência destes efeitos metabólicos é a despolarização parcial da membrana neuronal 

facilitando a geração e a transmissão de impulsos nervosos (CUNHA; TEIXEIRA; FERREIRA, 

1999). Alguns mediadores hiperalgésicos elevam diretamente as concentrações intracelulares 

de AMPc, enquanto outros, cujos receptores não estão acoplados a adenilato ciclase, 

sensibilizam nociceptores por mecanismos independentes da formação direta do AMPc. Estes 

mecanismos incluem a geração de prostanóides e a ativação da proteínoquinase C (PKC). A 

ativação da PKC acarreta a fosforilação e o aumento da atividade de canais iônicos 

permeáveis a Ca2+ e Na+ (JULIUS; BASBAUM, 2001). Tem sido proposto ainda que a via 

das proteínoquinases ativadas por mitógeno (MAPKs), ativada pela fosforilação de resíduos 

de tirosina e treonina, pode ser ativada independentemente da ativação da PKC ou PKA 

(DINA et al., 2003). Esta via de sinalização é composta por 3 membros: quinases reguladas 

por sinais extracelulares (ERKs), quinase N-terminal c-Jun (JNK) e a p-38 MAPK. Dai e 

colaboradores (2002) demonstraram a participação das MAPKs, mais especificamente das 

ERKs, em processos hiperalgésicos. Independentemente do mecanismo de sinalização 

intracelular, o aumento na expressão e fosforilação de canais iônicos em membranas de 

neurônios periféricos é o principal fator responsável pelo aumento da excitabilidade da 

membrana destas células (WOOLF, 2000). Os principais canais iônicos responsáveis pela 

geração de potenciais de ação na membrana de neurônios nociceptivos são os canais de sódio 

e de cálcio dependentes de voltagem (SAEGUSA et al., 2002; WOOLF, 2004). 

Além da sensibilização dos neurônios nociceptivos primários, outros mecanismos 

podem estar envolvidos na gênese da hiperalgesia e alodinia de origem inflamatória como 

excitabilidade ectópica, aumento da excitabilidade dos neurônios no corno dorsal da medula 

espinhal ou no núcleo trigeminal do tronco cerebral (Sensibilização Central), reorganização 

estrutural e redução da atividade de sistemas inibitórios endógenos (WOOLF, 2004). 

Contudo, alterações no corno dorsal da medula espinhal têm sido associadas principalmente 

ao desenvolvimento dos fenômenos que caracterizam a dor de origem neuropática. 

O corno dorsal da medula espinhal é um sítio importante no processo de transmissão e 

modulação da informação nociceptiva da periferia para o SNC (YAKSH, 1999). O principal 

neurotransmissor excitatório envolvido na sensação nociceptiva é o glutamato, enquanto 



neuropeptídeos como a substância P, a neurocinina A e o Peptídeo Relacionado ao Gene da 

Calcitonina parecem atuar como neuromoduladores da transmissão nociceptiva (KIDD; 

URBAN, 2001; SCHAIBLE et al., 2004), Tais neuromoduladores agem em receptores 

específicos na membrana pós-sináptica, favorecendo a transmissão da informação 

nociceptiva. A ativação e a modulação dos receptores NMDA para glutamato parece ter um 

papel importante na indução e manutenção da sensibilização dos neurônios medulares 

(Sensibilização Central) (SHCAIBLE et al., 2004). Contudo, a liberação de neuropeptídeos, 

de fatores neurotróficos e de prostaglandinas, neste sítio medular, também contribui para a 

gênese do processo de Sensibilização Central (BESSON, 1999; WOOLF, 2000). Dados da 

literatura têm evidenciado que as células da glia (astrócitos e microglia) presentes na medula 

espinhal, devido à liberação de vários mediadores nociceptivos, contribuem também para a 

sensibilização central (WIESELER-FRANK, 2004).  

A caracterização dos mediadores químicos e dos mecanismos celulares e moleculares 

envolvidos na gênese da dor tem contribuído para o avanço no conhecimento da fisiopatologia 

dos processos nociceptivos e de seu controle, bem como para a descoberta de novos fármacos 

analgésicos. Para possibilitar estes estudos, vários modelos experimentais têm sido 

desenvolvidos e utilizados. Estes modelos têm favorecido o estudo das dores manifestas e das 

hiperalgesias tanto de origem inflamatória quanto neuropática.   

Vários agentes indutores de hiperalgesia inflamatória têm sido utilizados 

experimentalmente, dentre eles, a carragenina, um agente inflamatório e a prostaglandina E2 

(PGE2), um mediador inflamatório. O aumento da sensibilidade à dor causado pela 

carragenina é caracterizado por um componente periférico, resultante da sensibilização dos 

nociceptores e por um componente central, com a participação de circuitos centrais de dor 

(FERREIRA; LORENZETTI; CORRÊA, 1978). A mediação química da hiperalgesia envolve 

a liberação seqüencial de mediadores nociceptivos. Em ratos, esta cascata inicia-se com a 

formação de bradicinina (FERREIRA; LORENZETTI; POOLE, 1993), que estimula a liberação 

do fator de necrose tumoral alfa – TNFα (CUNHA et al., 1992), que por sua vez induz a 

secreção de interleucina-6 e interleucina-1* 40, que estimulam a formação de produtos da 

ciclooxigenase, resultando principalmente na produção de PGE2 41. O TNF-α é também 

capaz de induzir a liberação de quimiocinas (interleucina-8/CXCL8 em humanos, CINC-1 em 

ratos) (LORENZETTI et al., 2002), que estimulam a liberação/produção de aminas 

simpatomiméticas. Prostanóides e aminas simpatomiméticas representam os mediadores 

finais responsáveis pelo desenvolvimento do quadro hiperalgésico. Cabe ressaltar que em 

camundongos, existe diferença na hierarquia de liberação de citocinas. Assim, foi 



demonstrado que não só o TNF-α, mas também a quimiocina derivada de queratinócitos 

KC/CXCL1 são as primeiras citocinas liberadas pela carragenina, sendo sucedidas pela IL-1β. 

Porém, diferentemente do TNF-α, o KC/CXCL1 age também via liberação de aminas 

simpatomiméticas (CUNHA et al., 2005). 

 

1.3 Gânglio da Raiz Dorsal e Células Satélites  

 

Os gânglios sensoriais, tais como o gânglio da raiz dorsal (DRG), o gânglio tirgeminal 

(TRG) e os gânglios nodosos (GN), contêm os corpos celulares dos neurônios aferentes 

primários, que transmitem informação sensorial desde a periferia para o SNC 

(ALDSKOGIUS et al., 1986; MATTHEWS; CUELLO, 1982). Os ramos periféricos de 

axônios do DRG se estendem para a periferia e formam terminações sensoriais na pele, 

músculos, vísceras, articulações e outros órgãos; os ramos centrais entram no corno dorsal da 

medula espinhal e no núcleo espinhal do trigêmeo, no caso do TRG. Além disso, os gânglios 

sensoriais contêm células gliais satelites (SGCs) que envolvem completamente os neurônios 

sensoriais (PANNESE, 1981; PANNESE et al., 2003). Em contraste com a grande quantidade 

de informação disponível sobre as células gliais no SNC, pouco se sabe sobre as SGCs nos 

gânglios sensoriais. Morfologicamente, as SGCs são células laminares e não apresentam 

processos (prolongações membranais acompanhadas de citoplasma) em condições fisiológicas 

(em condições de axotomia, alguns processos são evidentes, ver Hanani et al., 2002), ao 

contrário das células da astroglia no sistema nervoso central (HANANI, 2005). Em geral, 

cada neurónio sensorial tem a sua própria SGC e, assim, os neurônios e suas SGCs formam 

uma unidade funcional morfologicamente distinta (HANANI, 2005). Da mesma forma que 

outras células da glia, tais como células de Schwann e astrócitos, as SGCs têm receptores para 

vários neurotransmissores e outras moléculas bioativas (HANANI, 2005; KETTENMANN; 

STEINHÄUSER, 2005).  

Dados de literatura têm mostrado que lesões nervosas causadas, por exemplo, por 

axotomia de fibras pós-ganglionares, acarretam alterações morfológicas e fisiológicas 

marcantes nos neurônios (DE STEFANO et al., 2007; SHADIACK et al., 2001) e também nas 

SGCs, sendo provável que as SGCs estejam envolvidas nas alterações neuronais causadas por 

essas lesões (DE STEFANO et al., 2007).  Durante inflamação periférica, foi observado 

aumento no acoplamento entre SGCs, particularmente entre SGCs que formam envelopes ao 

redor de neurônios, particularmente aqueles com projeções para a região inflamada (HANANI 



et al., 2010). Estes achados sugerem que células satélites podem ser relevantes para a gênese e 

manutenção de hiperalgesia inflamatória e indicam a importância do acoplamento mediado 

por junções comunicantes para esse fenômeno. Apesar destes dados, não é ainda conhecido 

quais tipos de conexinas estão envolvidas nos fenômenos de hiperalgesia e os mecanismos 

envolvidos nesse processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 CONCLUSÃO 

Os resultados apresentados indicam que: 

 

 a carragenina induz diminuição, dose e tempo-dependente, do limiar nociceptivo em 

ratos; 

 o efeito hiperalgésico da carragenina foi bloqueado pelo tratamento com 

carbenoxolone (nas doses 20-50µg) e significantemente inibido por quinina ( nas doses 20-

50µg), sugerindo uma participação das junções comunicantes (JC) nesse processo.; 

          o efeito de reversão da hiperalgesia causada por bloqueadores de junções 

comunicantes não depende de efeitos sobre a atividade locomotora desses animais; 

          a administração intratecal de oligonucleotídeos antisense contra conexinas 36 e 

43 não afeta a locomoção dos animais nas doses utilizadas.  

 a conexina 36 não participa de forma significativa no processo de hiperalgesia 

inflamatória nas células do gânglio da raiz dorsal 

 a conexina 43 apresenta uma marcação conspícua no gânglio da raiz dorsal e tem um 

papel importante no processo de hiperalgesia inflamatória nas células do gânglio da raiz 

dorsal. 
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