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Wondrous little organelle of death; 

O to know your mysteries. 

A coiled harpoon of lightning speed, 

Revealing species’ histories. 

Banana-shaped or ovoid, 

Large or small, or spheres. 

Measured in tens of microns, 

Powerful microns of fear. 

Forty thousand G’s of force, 

Drilling into flesh; 

Bathed in a golden toxin, 

Spiny hypodermic of death. 

Designed to conquer prey or foe, 

But if you longer linger, 

Fascinating capsules of beauty, 

These treasures of St. Inger. 

........................St. Inger, the Patron Saint of Marine Envenomation 
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RESUMO 

Ferreira Junior WA. Caracterização da ação molecular da Bunodosina 391, composto analgésico 

obtido da peçonha da anêmona Bunodosoma cangicum. [dissertação (Mestrado em 

Farmacologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 

2010. 

 

Substancias bioativas obtidas de venenos animais, podem interagir com diversos alvos 

farmacológicos, o que as tornam ferramentas importantes para o entendimento, por exemplo, dos 

mecanismos da dor e seu controle. As anêmonas do mar utilizam rico complexo protéico para 

capturar suas presas e se defender de predadores. A peçonha destes animais contem neurotoxinas 

(3–5 kDa), com ação em canais iônicos específicos e hemolisinas (18–20 kDa), que atuam 

formando poros em membranas. No entanto, pouco se conhece sobre a atividade biológica de 

substâncias de baixo peso molecular isoladas da peçonha destes animais. Recentemente, foi 

demonstrado que a Bunodosina 391 (BDS 391), um composto de baixo peso molecular isolado 

da peçonha da anêmona do mar Bunodosoma cangicum, acarreta aumento do limiar nociceptivo 

de ratos, quando avaliada no teste de pressão de patas. A molécula bioativa BDS 391 é um 

composto bromado de aproximadamente 400 Da, composta de um núcleo molecular semelhante a 

serotonina (5-HT), conectado, por meio de uma ligação peptídica, a uma histidina. Ensaios 

farmacológicos iniciais mostraram que a atividade do BDS 391 é mediada pela ativação de 

receptores serotoninérgicos e histaminérgicos e pela abertura de canais de potássio. É interessante 

observar que o BDS 391 apresenta similaridade estrutural a 5-HT e histamina, sendo esta ultima 

um derivado do aminoácido histidina, o que torna de especial interesse a detecção do efeito 

antinociceptivo periférico para este composto. Assim, o presente projeto de pesquisa visou 

caracterizar a ação antinociceptiva do BDS 391 em modelos de nocicepção manifesta em 

camundongos e de hipernocicepção aguda e crônica em ratos e também ampliar a caracterização 

dos mecanismos envolvidos nesta ação, determinando. por meio de ensaios comportamentais, in 

vivo e de ensaios de “binding” e eletrofisiológicos, in vitro, os subtipos de receptores 

serotoninérgicos e de canais de potássio responsáveis pelo efeito antinociceptivo.  Os resultados 

mostraram que o BDS 391 (0.15 - 150 µM) foi capaz de inibir a resposta nociceptiva induzida 

pela injeção de formalina 1%. Também foi observado que o composto BDS 391 apresenta efeito 

antinociceptivo em modelos de hiperalgesia induzida pela prostaglandina E2 ou pela constrição 

crônica do nervo isquiático. Os estudos farmacológicos evidenciaram que a ação do BDS 391 é 

mediada pela ativação dos receptores para serotonina do subtipo 5-HT3. No entanto, resultados 

preliminares dos ensaios de ligação mostraram que o BDS 391 não é capaz de interferir com a 

ligação do antagonista seletivo deste receptor. Neste estudo, também foi confirmada, por ensaios 

de immunoblotting, que os subtipos de receptores 5-HT1a, 5-HT2 e 5-HT3 estão expressos nos 

tecidos periféricos. Apesar de dados farmacológicos anteriores evidenciaram que a abertura de 

canais de potassio dependente de voltagem esta envolvida na ação antinociceptiva do BDS 391, 

estudos eletrofisiológicos em ovócitos de Xenopus laevis indicraam que este composto não é 

capaz de atuar diretamente nesses canais. Os resultados obtidos neste estudo contribuem para o 

melhor entendimento da ação analgésica do BDS 391 e também para a caracterização da 

importância dos receptores serotoninérgicos 5HT3 periféricos para o controle da dor. 

Palavras-chave: BDS 391. Anêmona do mar Bunodosoma cangicum. Antinocicepção. 

Receptores Serotoninérgicos.   



 

ABSTRACT 
 

Ferreira Junior WA. Characterization of the molecular mechanisms involved in the analgesic 

effect of Bunodosina 391, new compound obtained from Bunodosoma cangicum sea anemone 

venom. [Master thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo; 2010. 

 

Animal toxins are directed against a wide variety of pharmacological targets, making them an 

invaluable source of ligands for studying, for example, the signaling pathways of pain and its 

control. Sea anemone (cnidaria) venoms contain many biologically active compounds such as 

cytolysins (18–20 kDa) and ion channel modulators (3–5 kDa). In addition, low molecular weight 

compounds have been isolated and identified in these venoms; however few studies have been 

carried out in order to determine the biological activity of such compounds. BDS 391 is a low 

molecular weight (~390 Da) and non-peptidic compound purified from the Brazilian sea 

anemone Bunodosoma cangicum venom. Studies on the structure of BDS 391 have demonstrated 

that this compound is composed of a bromoindole group connected to histidine. Our recent data 

have indicated that BDS 391 administered by intraplantar (i.pl.) route into the rat hind paw 

induces potent peripheral analgesia in the rat paw pressure test. Initial results indicated that 

peripheral 5-HT receptors and KV channels mediate the analgesic action of this compound. The 

aim of the present work was to further characterize the analgesic action of BDS 391 and its 

mechanisms, determining its analgesic effect on different models of acute and chronic pain, the 

type of 5-HT receptor involved in this effect, the presence of these receptors in the inflamed 

tissue and the ability of BDS 391 to directly activate KV channels. BDS 391 (0.15 - 150 µM) 

inhibited the nociceptive response induced by formalin in mice, and the hyperalgesia induced, in 

rats, by prostaglandin E2 or by the chronic constriction of sciatic nerve. Pharmacological studies 

indicated that peripheral 5-HT3, but not 5-HT1a and 5-HT2 receptors, mediate the action of BDS 

391. Results obtained in immunoblotting assays confirmed that 5-HT1a, 5-HT2 and 5-HT3 

receptors are expressed in nerve paw and dorsal root ganglia. Results of binding assays showed 

that BDS 391 does not displace the radiolabelled antagonist to 5-HT1a, 5-HT2 and 5-HT3, 

indicating that this compound does not directly bind to serotonergic receptors. In voltage clamp 

studies, BDS 391 was screened in 9 cloned voltage gated potassium channels. BDS 391 did not 

modify the peak or shape of ionic potassium current, indicating that opening of voltage gated 

potassium channels induced by BDS 391 does not result from a direct action of the compound on 

these channels, but could result from the (indirect) activation of 5-HT3 receptors, a channel 

activated by ligand. These results contribute to the better comprehension of the analgesic action 

of BDS 391 and also points out the role of peripheral 5-HT3 receptors for pain control.  

 

Keywords: BDS 391. Bunodosoma cangicum sea amenone. Antinocicepion. Serotonin 

Receptors.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Toxinas de anêmonas do mar 

 

Os Cnidários são considerados um grupo animal basal e altamente diversificado. O filo 

Cnidário é formado por anêmonas do mar, corais, águas vivas e hidras. Uma característica 

comum a todos esses animais é a presença de cnidocistos ou nematocistos. Estas estruturas 

celulares microscópicas, similares a arpões, são elaboradas no Aparelho de Golgi e 

posteriormente armazenadas em células especializadas denominadas Cnidócitos (Turk e Kem, 

2009). Dentro das células, os cnidocistos ficam protegidos por um envoltório de colágeno. Os 

Cnidócitos possuem uma estrutura superficial sensorial, o Cnidocil, responsável pela percepção e 

resposta a diferentes estímulos. Após a ativação, os cnidocistos são ejetados para o meio 

extracelular, liberando rica gama de substâncias bioativas. Os animais desse grupo empregam 

suas toxinas tanto para capturar presas quanto para a defesa contra predadores. Embora existam 

cerca de 30 tipos morfologicamente distintos de cnidocistos, a maioria dos animais apresenta 

baixa diversidade destas estruturas (Turk e Kem, 2009).  

A grande maioria das espécies descritas de Cnidários é considerada inofensiva quando em 

contato com a pele humana. Apenas uma pequena fração (<1%) tem sido implicada em acidentes 

com humanos. No entanto, muitas toxinas vêm sendo isoladas da peçonha destes animais e 

caracterizadas tanto bioquímica quanto farmacologicamente. Desde a década de 1970, vários 

estudos vêm sendo realizados com o intuito de caracterizar os mecanismos envolvidos na ação 

das toxinas de anêmonas. Estes estudos elucidaram, por exemplo, os mecanismos de ação das 

toxinas ATX-I, II e III da anêmona Anemonia sulcata, habitante do mar Mediterrâneo, mostrando 

que estas toxinas retardam a inativação dos canais de sódio dependentes de voltagem (Beress et 

al., 1975; Norton et al., 1980). Adicionalmente a estas neurotoxinas, foi também mostrada a 

presença de hemolisinas na peçonha destes animais (Malpezzi e Freitas, 1991; Lagos et al., 2001; 

Anderluh e Macek, 2002; Oliveira et al., 2004). As hemolisinas são proteínas que formam poros 

em membranas celulares e causam desequilíbrio osmótico e lise celular (Lanio et al., 2001; Hong 

et al., 2002).   
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Com o surgimento, nas décadas de 1970 e 1980, da técnica de “patch-clamp”, a 

caracterização de peptídeos das mais diversas fontes animais, bem como de sua atividade 

biológica, teve avanço considerável. Neste sentido, foi possível evidenciar que as toxinas isoladas 

de anêmonas do mar apresentam ações em diversos tipos de canais iônicos, mostrando grande 

potencial farmacológico. Assim, foi observado que a toxina ShK, isolada da anêmona caribenha 

Stichodactyla helianthus, apresenta potente atividade bloqueadora de canais para K
+
 dependentes 

de voltagem, discriminando principalmente os subtipos Kv1.1 e 1.3 (Kalman et al., 1998) e 

Kv3.2 (Yan et al., 2005). Os canais Kv1.3 são expressos em linfócitos-T, durante ativação do 

sistema imune. Desta forma, a caracterização de fármacos capazes de bloquear estes canais torna-

se altamente atrativa para terapias de controle de doenças auto-imunes (Ghanshani et al., 2000; 

Beeton et al., 2001; Beeton e Chandy, 2005). Neste sentido, foram obtidos, por meio de mutações 

sítio-dirigidas, análogos da toxina ShK com maior capacidade de bloquear estes canais, podendo 

favorecer o desenvolvimento de imunossupressores (Beeton et al., 2001). 

Recentemente, foi descrita uma nova classe de toxinas peptídicas de anêmonas, cujos 

representantes principais são as toxinas APETx1 e APETx2 isoladas de extratos da anêmona 

Anthopleura elegantissima (Diochot et al., 2003, 2004). A APTx1 é um peptídeo modulador de 

canais para potássio do tipo hERG (“Human Ether-a-gogo Related Gene”) e a APTx2, um 

bloqueador de canais do tipo ASIC (“Acid-sensing Ion Channels”). Da espécie japonesa 

Antheopsis maculata, Honma e Shiomi (Honma e Shiomi, 2005) isolaram outro peptídeo com 

seqüência primária similar a APETx1 e 2. Das anêmonas encontradas no Brasil, foi isolada e 

caracterizada, na peçonha da espécie Bunodosoma caissarum, espécie endêmica da costa 

brasileira, a toxina BcIV, que apresenta estrutura primaria semelhante a APETx1 e 2. Estudos 

eletrofisiológicos evidenciaram que a BcIV atua especificamente em correntes de Na
+
 de 

crustáceos (Oliveira et al., 2006). Sugere-se que no futuro próximo, outras toxinas dessa nova 

categoria sejam isoladas e, consequentemente, novos canais iônicos, alvos destas toxinas, 

poderão ser caracterizados. 

Em 1993, foi também isolada da fração neurotóxica da peçonha de B. caissarum, um 

polipeptídeo de 48 resíduos de aminoácidos, denominado BcIII, que pertence às toxinas do tipo 1 

de anêmonas do mar (Malpezzi et al., 1993). As toxinas do tipo 1 apresentam posição conservada 

dos seis resíduos de cisteína, importantes para a determinação estrutural, discriminando canais de 

Na
+
 (Norton, 1991). Estas toxinas se ligam ao sítio 3 destes canais de Na

+
. A BcIII foi ensaiada 
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em canais de sódio dos tipos Nav 1.1 a 1.6, os quais estão presentes no sistema nervoso central 

(Nav1.1, 1.2, 1.3), sistema nervoso periférico (Nav1.6), musculatura esquelética (Nav1.4) e 

cardíaca (Nav1.5). Os resultados mostraram que a BcIII e outras duas toxinas das anêmonas 

Anemonia sulcata (ATXII) e Anthopleura fuscoviridis (AFTII) ligam-se a alguma outra região 

dos canais de sódio, além do sítio 3 (Oliveira et al., 2004). Como consequência deste tipo de 

ligação, há retardo na inativação desses canais e aumento do pico da corrente e da corrente 

persistente. Esses dados sugerem que outras regiões dos canais de sódio, alem do sitio 3, estão 

envolvidas no processo de inativação dos mesmos, abrindo a possibilidade de que os peptídeos de 

anêmonas sejam empregados como protótipos para o desenvolvimento de novas drogas ou como 

importantes ferramentas farmacológicas no estudo da biofísica de canais de sódio. 

Outra anêmona da costa brasileira que vem sendo estudada é a Bunodosoma cangicum, 

congênere de B. caissarum. Araque e colaboradores (Araque et al., 1995) detectaram atividade 

inibitória da peçonha destes animais, sobre canais de K
+
 dependentes de Ca

2+
. Posteriormente, 

Lagos e colaboradores (Lagos et al., 2001) observaram que diferentes frações da peçonha deste 

animal apresentavam atividade hemolítica e neurotóxica. Estas neurotoxinas atuam sobre canais 

de sódio dependentes de voltagem, além de inibirem canais de potássio dependentes de voltagem 

(Wanke et al., 2009; Moran et al., 2009; Zaharenko et al., 2008; Yeung et al., 2005). Foi também 

isolado e caracterizado, da B. cangicum, um novo peptídeo, denominado Cangitoxina (CGTX), 

contendo 48 resíduos de aminoácidos, claramente pertencente às toxinas do tipo 1 das anemonas, 

(Cunha et al., 2005). Posteriormente, Zaharenko e colaboradores (Zaharenko et al., 2008) 

demonstraram a presença de duas isoformas desta toxina, CGTXII e CGTXIII, que são eluídas 

juntamente com a Cangitoxina.  

Além de neurotoxinas com atividade em canais de sódio e potássio, foi também 

demonstrada a presença, na peçonha de anêmonas do mar, de toxinas peptídicas com atividade 

analgésica. Andreev e colaboradores observaram que o APHC1, um polipeptideo de 56 resíduos 

de aminoácidos obtido da anêmona Heteractis crispa, induz efeito analgésico (Andreev et al., 

2008). Este efeito parece estar correlacionado a ação desta toxina em receptores TRPV1, uma vez 

que estudos in vitro mostraram que o composto bloqueia parcialmente as correntes iônicas 

induzidas, nestes canais, por capsaicina.  



Introduction 

Introdução  

25 

 

 

Além das neurotoxinas e das hemolisinas, a peçonha das anêmonas contem compostos de 

baixo peso molecular. Apesar dos avanços no conhecimento sobre a ação das toxinas peptídicas, 

pouco ainda se conhece sobre a atividade biológica destes compostos de baixo peso molecular. 

Garateix e colaboradores (Garateix et al., 1996) observaram que uma fração de baixo peso 

molecular, eluída no final da cromatografia de gel-filtração (Sephadex G-50) da peçonha da 

anêmona Phyllactis flosculifera, bloqueava receptores glutamatérgicos metabotrópicos em 

neurônios de gastrópodes. Sabe-se, por exemplo, que o neurotransmissor muscular de crustáceos 

e insetos é o glutamato. Desta forma, é possível que predadores desses invertebrados tenham 

desenvolvido, além de toxinas que atuem em canais iônicos, toxinas que possam interferir com 

receptores glutamatérgicos. 

Recentemente foram isolados compostos bromados e de baixo peso molecular da peçonha 

da anêmona do mar B. cangicum. Por meio de filtração em gel, obteve-se uma fração que é eluída 

no final do cromatograma, denominada de fração V (FrV). Após repurificação desta fração em 

cromatografia líquida de fase reversa de alto desempenho (HPLC), foram obtidos vários 

compostos de massas moleculares variando entre 300 e 600 Da. A estrutura dessas moléculas é 

composta de um núcleo estrutural semelhante à serotonina e conectada, por meio de uma ligação 

peptídica, a um aminoácido. No composto majoritário da fração V, denominado Bunodosina 391 

(BDS 391), a ligação peptídica ocorre entre o núcleo molecular serotonina-símile e uma histidina 

(Zaharenko et al., 2010 - prelo). Apesar da estrutura molecular semelhante à serotonina, foi 

demonstrado, pela primeira vez, em nosso laboratório, por meio de ensaios farmacológicos, que o 

composto BDS 391, administrado por via intraplantar em ratos, aumenta o limiar nociceptivo 

destes animais, no teste de pressão de patas (modelo de nocicepção mecânica). Estudos 

farmacológicos mostraram que este efeito é mediado pela ativação de receptores para serotonina 

e histamina, mas não por receptores opióides. Foi demonstrado também, o envolvimento de 

canais de potássio dependentes de voltagem nesse efeito antinociceptivo (Ferreira Júnior WA e 

Cury Y, 2010 – em fase de elaboração)
1
. Em relação aos receptores 5-HT, foi evidenciado, neste 

mesmo teste, que antagonistas seletivos para o receptor do subtipo 5-HT3, mas não 5-HT1a e 5-

HT2, revertiam este efeito, indicando o envolvimento destes receptores na ação do BDS 391. É 

importante ressaltar que o subtipo 5-HT3 é um receptor de canal iônico não específico, diferente 

dos demais subtipos de receptores 5-HT, que são acoplados à proteína G (Faerber et al., 2007). 

Apesar desses dados e do fato da molécula BDS 391 ter uma estrutura similar a serotonina, não é 



Introduction 

Introdução  

26 

 

 

possível ainda afirmar que este composto é capaz de atuar diretamente sobre os receptores 5-HT3. 

Ainda, apesar de acarretar aumento no limiar nociceptivo dos animais, não foi, até o momento, 

avaliada a capacidade do BDS 391 em interferir com a nocicepção manifesta ou em modelos de 

hipernocicepção aguda e crônica. 

Os resultados mostrando o envolvimento de receptores 5-HT3 e de receptores 

histaminérgicos no aumento do limiar nociceptivo induzido pelo BDS 391, são intrigantes, uma 

vez que vários dados de literatura têm evidenciado que a administração periférica de histamina ou 

serotonina (5-HT), ao contrário do observado no SNC, acarreta efeitos nociceptivos (Giordano e 

Gerstmann, 2004; Taiwo e Levine, 1992; Giordano e Rogers, 1989). Contudo, efeitos 

controversos destas aminas, na modulação da dor, têm sido relatados (Kesim et al., 2005; Zeitz et 

al., 2002; Sommer, 2006).  

Dados de literatura têm sugerido que a 5-HT, por meio da ação em diferentes subtipos de 

receptores, particularmente receptores 5HT1, 5HT2 e 5HT3, pode induzir dor ou analgesia. Estes 

dados tem mostrado que no SNC, a serotonina é um importante inibidor da transmissão da 

informação nociceptiva (Bardin et al., 1997, 2000), contudo, na periferia, várias evidencias 

experimentais têm indicado que a administração ou liberação de serotonina pode evocar dor ou 

analgesia (Zeitz et al., 2002; Mueller e Quock, 1992; Doak e Sawynok, 1997; Tokunaga et al., 

1998; Sommer, 2004). Da mesma forma, a histamina tem sido apontada como importante 

modulador da transmissão da dor, sendo, porém, esta ação dependente do sítio de sua 

administração ou liberação, da dose administrada e do receptor envolvido (receptores H1, H2 ou 

H3) (Malmberg e Yaksh, 1994; Brown et al., 2001; Farzin et al., 2002; Raffa, 2001). Contudo, 

está bem estabelecido que perifericamente, esta amina apresenta efeito hipernociceptivo (Raffa, 

2001; Malmberg e Basbaum, 1998). 

Baseados nos dados obtidos pelo nosso grupo, mostrando que receptores histaminérgicos 

e serotoninérgicos estão envolvidos na alteração do limiar nociceptivo periférico induzido pelo 

BDS 391 e em dados da literatura que mostram o envolvimento destes receptores tanto na dor 

quanto na analgesia, torna-se relevante a ampliação dos estudos sobre os mecanismos envolvidos 

na ação do BDS 391, com o intuito de melhor entender a participação de receptores 

serotoninérgicos e histaminérgicos neste efeito e para a caracterização do tipo de interação da 

molécula com estes receptores, bem como avaliar a sua capacidade em acarretar analgesia em 
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modelos de nocicepção manifesta, aguda ou persistente. 

 

1.2  Dor – Considerações Gerais 

 

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

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

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

continuação da própria fibra nervosa sensitiva. Os nociceptores ou fibras aferentes nociceptivas 

primárias são normalmente ativados por estímulos de alta intensidade. Estes estímulos podem ser 

de origem mecânica, térmica e/ou química.  

Os neurônios aferentes primários desempenham três funções principais no que diz 

respeito à nocicepção: 1- detecção do estímulo nociceptivo ou nocivo (transdução); 2- condução 

do impulso da periferia para a medula espinhal; 3- transferência desses impulsos para neurônios 

secundários e interneurônios presentes em lâminas específicas do corno dorsal da medula 

espinhal (transmissão sináptica) (Caviedes e Herranz, 2002; Basbaum et al., 2009; Vanderah, 

2007). Da medula espinhal, as informações nociceptivas são conduzidas ao tronco cerebral, 

tálamo e córtex cerebral, onde ocorre a percepção da dor (Basbaum et al., 2009; Vanderah, 2007; 

Schaible e Richter, 2004; Wootton, 2004). 

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

velocidade de condução. Estas fibras são denominadas fibras C e são também caracterizadas 

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

químicos. As fibras nociceptivas mielinizadas, denominadas A, conduzem mais rapidamente os 

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

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

ao tálamo (Basbaum et al., 2009; Belmonte e Cervero, 1996; Julius e Basbaum, 2001; Rangb et 

al., 1997). Durante o desenvolvimento de uma resposta inflamatória, fibras nociceptivas, 

particularmente as do tipo C, são sensibilizadas e, consequentemente, podem ser ativadas por 

estímulos de menor intensidade, acarretando hipernocicepção (aumento da resposta a estímulos 

nocivos) ou alodinia (resposta a estímulos não nocivos) (Kidd e Urban, 2001; Dworkin et al., 
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2003), considerados os mais importantes fenômenos nociceptivos de um processo inflamatório. 

Cabe ressaltar que os termos hipernocicepção e alodinia são usualmente empregados para 

descrever sensação de dor em humanos. Assim, alguns trabalhos têm empregado o termo 

“hipernocicepção” para descrever o fenômeno de hiperalgesia em animais (Farzin et al., 2002; 

Loeser e Treede, 2008; Malmberg-Aiello et al., 1998; Parada et al., 2003). É importante salientar 

que, além dos receptores polimodais C, um grupo adicional de nociceptores, denominados 

receptores "silenciosos" ou "adormecidos" (silent/sleeping nociceptors), são ativados durante 

processos inflamatórios, contribuindo para a hipernocicepção. Estas fibras aferentes são 

encontradas na pele, articulações e em órgãos viscerais (Schaeffer et al., 1988; Schemelz et al., 

1994).  

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

prótons extracelulares, mediadores lipídicos, incluindo prostaglandinas, além de citocinas, 

bradicinina, histamina, serotonina, entre outros, podem interferir com a atividade dos neurônios 

nociceptivos primários (Basbaum et al., 2009; Schaible e Richter, 2004; Julius e Basbaum, 2001). 

Os mediadores periféricos da hipernocicepção atuam via receptores ligados a intermediários 

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

membrana e a concentração iônica celular (Pan et al., 2008; Bevan, 1999; Reichling e Levine, 

1999). A sensibilização dos neurônios nociceptivos primários é decorrente, em parte, do 

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

acarretando a fosforilação de canais iônicos e o aumento do influxo de Ca
2+

 intracelular. A 

conseqüência destes efeitos metabólicos é a despolarização parcial da membrana neuronal 

facilitando a geração e a transmissão de impulsos nervosos (Cunha et al., 1999; Ferreira, 1994; 

England et al., 1996). Alguns mediadores hipernociceptivos elevam diretamente as concentrações 

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

ciclase, sensibilizam nociceptores por mecanismos independentes da formação direta do AMPc. 

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

(Bevan, 1999). A ativação da PKC acarreta a fosforilação e o aumento da atividade de canais 

iônicos permeáveis a Ca
2+

 e Na
+
 (Basbaum et al., 2009; Julius e Basbaum, 2001; Millan, 1999; 

Lorenzetti e Ferreira, 1996). Tem sido proposto ainda que a via das proteínoquinases ativadas por 

mitógeno (MAPquinases/MAPKs), que se inicia pela fosforilação de resíduos de tirosina e 

treonina, pode ser ativada independentemente da presença da PKC ou PKA (Dina et al., 2003). 
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Esta via de sinalização é composta por 3 membros: quinases reguladas por sinais extracelulares 

(ERKs), quinase N-terminal c-Jun (JNK) e a p-38 MAPK (Ji e Woolf, 2001; Ramam et al., 2007). 

Dados da literatura têm mostrado a participação das MAPKs, mais especificamente das ERKs, 

em processos hipernociceptivos (Ramam et al., 2007; Daí et al., 2002; Obata e Noguchi, 2004; 

Daulhac et al., 2006). Independentemente do mecanismo de sinalização intracelular, o aumento 

na expressão e fosforilação de canais iônicos em membranas de neurônios periféricos é o 

principal fator responsável pelo aumento da excitabilidade da membrana destas células (Woolf, 

2000). Os principais canais iônicos responsáveis pela geração de potenciais de ação na membrana 

de neurônios nociceptivos são os canais de sódio e de cálcio dependentes de voltagem (Woolf, 

2004; Vanegas e Schaible, 2000; Saegusa et al., 2002). Além dos canais de sódio e cálcio, canais 

de potássio dependentes de voltagem têm papel relevante no controle da dor. A perda da função 

dos canais de potássio envolvidos na determinação do limiar de potencial de ação ou na 

repolarização da membrana celular, pode alterar a excitabilidade dos neurônios ocasionando 

aumento da sensibilidade a estímulos nocivos e/ou diminuindo a suscetibilidade a analgésicos. 

Desta maneira, os canais para potássio dependente de voltagem (Kv) se tornaram um potencial 

alvo terapêutico para o tratamento de diversas doenças, incluindo síndromes dolorosas (Wulff et 

al., 2009). Além disso, várias evidencias experimentais tem sugerido o envolvimento de canais de 

potássio sensíveis a ATP na ação analgésica de diversos fármacos, incluindo os opióides (Khanna 

et al., 2010; Lohmann e Welch, 1999). 

Além da sensibilização dos neurônios nociceptivos primários, outros mecanismos podem 

estar envolvidos na gênese da hipernocicepção e alodinia, como excitabilidade ectópica, aumento 

da excitabilidade dos neurônios no corno dorsal da medula espinhal ou no núcleo trigeminal do 

tronco cerebral (Sensibilização Central), reorganização estrutural e redução da atividade de 

sistemas inibitórios endógenos (Woolf, 2004; Costigan e Woolf, 2000). 

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

modulação da informação nociceptiva da periferia para o SNC (Aimone e Yaksh, 1989; Yaksh, 

1999). O principal neurotransmissor excitatório envolvido na sensação nociceptiva é o glutamato, 

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

da Calcitonina (CGRP) parecem atuar como neuromoduladores da transmissão nociceptiva 

(Schaible e Richter, 2004; Kidd e Urban, 2001). Estes neuromoduladores agem em receptores 

específicos na membrana pós-sináptica, favorecendo a transmissão da informação nociceptiva. A 
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ativação e a modulação dos receptores NMDA para glutamato têm papel importante na indução e 

manutenção da sensibilização dos neurônios medulares (Sensibilização Central) (Schaible e 

Richter, 2004). Contudo, a liberação de neuropeptídeos, de fatores neurotróficos e de 

prostaglandinas, neste sítio medular, também contribui para a gênese do processo de 

Sensibilização Central (Schaible e Richter, 2004; Woolf, 2000; Besson, 1999). Dados de 

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

medula espinhal, por meio da liberação ou captação de vários mediadores nociceptivos, 

contribuem também para a Sensibilização Central (Wieseler-Frank et al., 2004; Ren e Dubner, 

2008; Smith, 2010).  

A transmissão nociceptiva na medula espinhal é modulada por tratos descendentes 

excitatórios e inibitórios, os quais podem atuar em fibras aferentes primárias, ou ter ações em 

fibras pós-sinápticas ou em interneurônios presentes no corno dorsal da medula espinhal 

(Cousins, 2005). Os múltiplos tratos descendentes inibitórios se originam de núcleos presentes no 

tronco cerebral. Neurotransmissores como acetilcolina, GABA, glicina e opióides modulam a 

atividade destes tratos descendentes inibitórios (Millan, 2002). A nocicepção é, portanto, um 

processo gerado na periferia e modulado no SNC. Alterações no controle descendente da 

nocicepção também podem provocar sensibilização central e, consequentemente, estados 

hipernociceptivos. 

   

1.3 Aminas biogênicas no processo de geração e modulação da dor 

 

1.3.1 Serotonina (5-HT) 

 

A serotonina (5-HT) está envolvida nos processos de dor e seu controle, tanto no sistema 

nervoso periférico quanto no sistema nervoso central (SNC) (Eide e Hole, 1993).  

Vários dados experimentais têm mostrado que a liberação de 5-HT, no SNC, induz efeito 

analgésico (Yaksh e Tyce, 1979; Yaksh e Wilson, 1979). O aumento na concentração de 5-HT no 

corno dorsal da medula espinhal, ativa os interneurônios inibitórios presentes neste sitio medular, 

resultando na inibição da transmissão da informação nociceptiva (Peng et al., 1996). Diversos 
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subtipos de receptores serotoninérgicos, como 5-HT1, 5-HT2 e 5-HT3, medeiam o efeito 

analgésico da serotonina no SNC (Liu et al., 1988; Lin et al., 1996). 

Nos tecidos periféricos, diferentemente da ação no SNC, a serotonina é considerada um 

mediador inflamatório pró-nociceptivo (Nicholson, 2003). A principal fonte celular de 5-HT nos 

tecidos periféricos, são as plaquetas e os mastócitos. A concentração desta amina aumenta 

rapidamente quando ocorre inflamação ou outra lesão tecidual periférica (Sommer, 2006). A ação 

biológica da serotonina, liberada após injúria tecidual, depende dos subtipos de receptores 

presentes nos neurônios aferentes primários, que são ativados por ela. O RNAm para os subtipos 

de receptores 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT2A-C, 5-HT3, 5-HT4 e 5-HT7 tem sido detectado em gânglios 

da raiz dorsal, sugerindo a presença destes receptores nos neurônios sensitivos primários, 

incluindo as fibras C (Nicholson, 2003; Pierce et al., 1996; Fozard, 1984). Estes estudos têm 

sugerido que a 5-HT pode atuar diretamente sobre as fibras C, porém o papel funcional da 

ativação dos diferentes tipos de receptores 5-HT por esta amina, ainda não está totalmente 

elucidado.  

Perifericamente, a serotonina é tanto um ativador direto da transdução como um 

sensibilizador para outros agentes transdutórios. A serotonina, liberada durante injuria periférica, 

pode ligar-se a receptores 5-HT3, localizados nas terminações nervosas, favorecendo a abertura 

de canais iônicos e a passagem de correntes de Na
+
, K

+
 e Ca

++
, resultando na despolarização de 

fibras nervosas e geração de potenciais de ação. É importante salientar que o receptor 5-HT3 é um 

receptor de canal catiônico pertencente à família de receptores GABA, em contraste com os 

demais subtipos de receptores 5-HT, os quais são receptores acoplados à proteína G (Faerber et 

al., 2007). A serotonina também se liga aos receptores 5-HT2A, presentes em fibras nervosas 

aferentes primarias, iniciando o processo de sensibilização, via proteína G e processos 

dependentes da ação da fosfolipase C (Ness, 2001). 

 

1.3.2 Histamina 

 

A histamina tem papel importante na percepção da dor e modulação dos processos 

nociceptivos (Suzuki et al., 1994; Cannon e Hough, 2005). No SNC, os neurônios 

histaminérgicos se originam a partir de núcleos tuberomamilares, localizados no hipotálamo 
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posterior. Estes núcleos recebem informações vindas principalmente do sistema límbico. Os 

neurônios histaminérgicos, originados a partir do hipotálamo e presentes na substância cinzenta 

periaquedutal, são considerados como importantes moduladores da dor (Hough et al., 1988). O 

aumento na concentração de histamina no SNC acarreta efeito antinociceptivo em diversos 

modelos de avaliação da sensibilidade dolorosa (Malmberg et al., 1994; Netti et al., 1994). O 

efeito da histamina no SNC é mediado pela ativação de receptores histaminérgicos do tipo H1, H2 

e H3 (Cannon e Hough, 2005; Passani et al., 2000). Os subtipos de receptores H1 e H2 para 

histamina estão envolvidos no efeito da histamina nas vias nociceptivas (Hough et al., 1999; 

Galeotti et al., 2004). Tem sido evidenciada, também, a interação entre a histamina e drogas 

opióides, no SNC, contudo estes dados são ainda controversos. Estudos experimentais têm 

mostrado que o efeito antinociceptivo induzido pela morfina é aumentado em camundongos 

“knockout” para receptores H1 (Mobarakeh et al., 2002), sugerindo que receptores 

histaminérgicos interferem com o efeito analgésico de drogas opióides. Por outro lado, dados de 

literatura têm evidenciado que a administração de morfina induz a liberação de histamina na 

substância cinzenta periaquedutal (Barke e Hough, 1994). Adicionalmente, foi observado que a 

administração subcutânea de zolantidine, um antagonista de receptor H2, inibe parcialmente o 

efeito antinociceptivo da morfina nos modelos de “tail-flick” e “hot-plate” em ratos, indicando 

que estes receptores são importantes para a ação do opióide (Gogas et al., 1989).  

Apesar da caracterização do papel modulador da histamina no processo de transmissão de 

dor no SNC, os estudos mostrando o envolvimento de receptores histaminérgicos na nocicepção, 

na periferia são, ainda, escassos. Embora a presença de receptores H3 para histamina em 

neurônios centrais já tenha sido evidenciada (Sander et al., 2008; Arrang et al., 1983; Panula et 

al., 1984), apenas em 2007, Cannon et al. (2007) demonstraram, por meio de estudos 

imunoquímicos, que o receptor H3 também esta presente em fibras sensitivas e em neurônios do 

gânglio da raiz dorsal. A ativação de receptores H3 reduz a liberação de mediadores inflamatórios 

peptidérgicos (Ohkubo e Shibata, 1995; Ohkubo et al., 1995), além de interferir com a 

inflamação e dor de origem inflamatória (Cannon e Hough, 2005; Poveda et al., 2006). A 

demonstração de que receptores H3 são importantes moduladores da nocicepção, torna estes 

receptores alvos terapêuticos importantes para o controle da dor. 
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1.4 Controle periférico da dor 

 

O desenvolvimento de novos fármacos analgésicos tem objetivado a busca por fármacos 

desprovidos de efeitos adversos no SNC e/ou que tenham preferencialmente ação periférica, ou 

ainda, que possuam alta especificidade por alvos moleculares envolvidos na dor, diminuindo 

assim, os efeitos adversos dessas drogas. Estes estudos, além de favorecer a obtenção de novos 

fármacos analgésicos, têm contribuído para ampliar o conhecimento dos mecanismos periféricos 

envolvidos na dor, bem como na sua modulação, ainda na fibra nervosa aferente primária. É 

importante salientar que os estudos visando o desenvolvimento de novos fármacos analgésicos 

têm mostrado que toxinas isoladas de venenos animais, em decorrência de sua seletividade e 

especificidade por canais iônicos, enzimas e componentes de membranas neuronais (receptores 

metabotrópicos e ionotrópicos) envolvidos no processo de transmissão da dor e de seu controle, 

apresentam potencial como agentes terapêuticos para o tratamento da dor (Cury e Picolo, 2006; 

Cury e Picolo, 2009a, 2009b). 

Analgésicos, de maneira geral, atuam prevenindo a sensibilização dos nociceptores 

(Ferreira, 1972; Ferreira et al., 1973), como os antiinflamatórios não esteroidais, ou interferindo, 

direta ou indiretamente, com os receptores da dor já sensibilizados, como, por exemplo, a 

dipirona, os opióides ou substâncias liberadoras de opióides endógenos e o óxido nítrico 

(Ferreira, 1994; Ferreira et al., 1988; Ferreira e Lorenzetti, 1995).  

Vários estudos sobre os mecanismos moleculares envolvidos na ação periférica dos 

fármacos que agem interferindo com os receptores da dor já sensibilizados, têm mostrado a 

existência de uma via única comum para a ação de alguns destes fármacos. Estes trabalhos têm 

evidenciado que opióides, substancias doadoras de óxido nítrico ou mesmo antiinflamatórios não 

esteroidais, como o ketorolac promovem analgesia via ativação da via óxido nítrico/GMPc/PKG 

e abertura de canais para potássio (Lorenzetti e Ferreira, 1996; Ferreira e Lorenzetti, 1995; 

Duarte et al., 1992; Ferreira et al., 1991; Rodrigues e Duarte, 2000; Lázaro-Ibáñez et al., 2001; 

Alves et al., 2004; Sachs et al., 2004). Desta forma, os canais de potássio têm sido considerados 

como um dos mediadores finais da ação analgésica periférica destes fármacos. Estes canais têm 

sido caracterizados como canais de potássio sensíveis a ATP, ativados por cálcio ou dependentes 

de voltagem. (Santos et al., 1999; Galeotti et al., 1999; Ortiz et al., 2002). 
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Como mencionado anteriormente, foi evidenciado que o BDS 391, composto majoritário 

da fração V isolada da peçonha da anêmona do mar B. cangicum acarreta alteração no limiar 

nociceptivo basal dos ratos, efeito este mediado pela ativação de receptores 5-HT. Dados 

preliminares indicam ainda a possível participação de receptores histaminérgicos nesse efeito 

antinociceptivo. Contudo não está bem caracterizado o tipo de receptor serotoninérgico e 

histaminérgico envolvido neste efeito. Ainda, como apontado pelos dados da literatura, o 

envolvimento de receptores serotoninérgicos e histaminérgicos em processos nociceptivos, 

favorecendo ou inibindo o seu desenvolvimento, é ainda bastante controverso. Assim, a 

ampliação dos estudos sobre a caracterização do efeito antinociceptivo periférico induzido pelo 

BDS 391, por meio de análises mais específicas da interação do BDS 391 com os subtipos de 

receptores serotoninérgicos e histaminérgicos, poderão contribuir para o melhor conhecimento 

sobre os mecanismos moleculares envolvidos no efeito deste composto, bem como do papel 

periférico da histamina e serotonina nas vias de transmissão de dor e de seu controle. 
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2 OBJETIVO  

 

Baseado em nossos dados anteriores, mostrando que o composto BDS 391, obtido a partir 

da peçonha da anêmona do mar Bunodosoma cangicum, acarreta aumento do limiar nociceptivo 

de ratos e que este efeito é mediado pela ativação de receptores periféricos serotoninérgicos e, 

possivelmente, histaminérgicos, e também pela abertura de canais de potássio, o objetivo geral 

deste projeto foi ampliar a caracterização analgésica deste composto e dos mecanismos 

envolvidos nesta ação, avaliando: 

 o efeito antinociceptivo do BDS 391 e análogos sintéticos, em modelo de 

nocicepção manifesta induzida por formalina, em modelo de hipernocicepção induzida por 

Prostaglandina E2 (PGE2), e em modelo de dor persistente (dor neuropática) induzida por 

constrição crônica do nervo ciático; 

 o envolvimento dos receptores periféricos H1, H2 e H3 para histamina e de 

receptores periféricos 5-HT1, 5-HT2 e 5-HT3 para serotonina no efeito antinociceptivo induzido 

pelo BDS 391; 

 a possível ligação do BDS 391 em receptores 5-HT1a, 5-HT2 e  5-HT3; 

 a expressão protéica dos receptores para serotonina (5-HT1a, 5-HT2 e 5-HT3) no 

nervo da pata e no gânglio dorsal da medula espinhal dos animais; 

  se o BDS 391 é capaz de ativar diretamente canais para potássio dependentes de 

voltagem (Kvs). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Coleta das anêmonas 

 

As anêmonas do mar da espécie Bunodosoma cangicum foram coletadas nas praias 

arenosas e rochosas do canal de São Sebastião, no mesolitoral inferior e na franja do infralitoral, 

durante a maré-baixa, quando são facilmente encontradas. Os animais ficaram mantidos por 24 h 

em aquários, para a eliminação de eventuais partículas alimentares presentes na cavidade 

gastrovascular. A coleta e manutenção dos animais, bem como a extração e purificação da 

peçonha da anêmona B. cangicum foram realizadas no Laboratório de Farmacologia de Produtos 

Naturais Marinhos, sob a supervisão do Prof. Dr. José Carlos de Freitas.  

 

3.2 Extração e purificação da peçonha 

 

3.2.1 Extração 

 

A extração da peçonha foi realizada por estimulação elétrica, de acordo com a 

metodologia descrita por Malpezzi et al. (1993). Os exemplares foram mergulhados em um 

mesmo béquer (para concentrar o material) com cerca 20 mL de água do mar artificial e 

individualmente estimulados eletricamente, por meio de um estimulador Grass Instruments, 

modelo SD-9, com intensidade de saída do aparelho de 100 V (a voltagem medida na água do 

mar com o animal imerso chega a ser de apenas de 1 a 3 V, devido a corrente de curto-circuito). A 

duração de cada estímulo foi de 10ms, sendo aplicados durante 60s a cada animal. Para a 

estimulação foram utilizados 2 eletrodos de carbono, um colocado dentro da cavidade 

gastrovascular do animal e outro na água circundante, encostado na coluna e nos tentáculos, 

fechando o circuito (Figura 1). Essa seqüência foi repetida por 6 a 7 vezes com cada indivíduo do 

grupo de 10 anêmonas. O líquido obtido foi centrifugado a 10000 g, por 7min, para a remoção de 

possíveis partículas contaminantes do sobrenadante. O material foi liofilizado e conservado a -20 

o
C. 
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Esse procedimento permite a obtenção de uma mistura polipeptídica tóxica, praticamente 

sem contaminação com proteínas estruturais corpóreas (Malpezzi et al., 1993). Além disso, outro 

aspecto que deve ser considerado é que os animais se recuperam muito bem após algumas horas 

da estimulação, o que permite reutilizá-los e, após, devolvê-los ao ambiente marinho. 

 

 

Figura 1: Extração da peçonha da anêmona Bunodosoma cangicum por meio de estimulação elétrica. 

 

3.2.2 Purificação por gel-filtração em gel de Sephadex G-50 e estimativa do conteúdo 

protéico 

 

O fracionamento da peçonha liofilizada de B. cangicum foi realizado através de uma 

coluna (1,9 cm X 131 cm) empacotada com gel Sephadex G-50 (Pharmacia LKB- Biotechnology, 

Uppsala, Suécia) (Lagos et al., 2001). A peçonha, previamente centrifugada e liofilizada (cerca de 

1-2 g de material seco; 70 mg de proteína), foi dissolvida em 10-20 mL de tampão acetato de 

amônio 0,1M, pH 7,0 e aplicada ao topo da coluna, equilibrada e eluída por gravidade com o 

mesmo tampão.  

A absorbância de cada fração, uma medida relativa da quantidade de proteína, foi 

registrada diretamente na saída da coluna, através da passagem do efluente por um detector de 

UV (Spectra/ Chrom
TM

 Flow Thru UV Monitor com unidade óptica de 280 nm e UV Monitor 
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Controller, Spectrum, Austria), antes de entrar no coletor de frações. A informação, captada pelo 

detector, é integrada e registrada permanentemente em papel (Spectra/ Chrom TM 1 Channel 

Recorder, Spectrum, Áustria). O registro direto na saída da coluna, permite o acompanhamento 

constante do processo de filtração em gel, desta maneira, otimizando o processo de coleta. 

Para estimar a quantidade de proteína presente na peçonha e nas frações obtidas, durante 

esta etapa e nas subseqüentes,foi utilizado  “kit” que se baseia no método de dosagem do ácido 

bicinconínico (BCA), seguindo-se o protocolo do manual do fabricante (Pierce, Rockford, EUA). 

Albumina sérica bovina foi utilizada como padrão. 

 

3.2.3 Purificação por cromatografia de fase reversa (RP-HPLC) da fração V 

 

O conjunto da fração V, obtida na cromatografia por filtração em gel, foi ressuspendido 

em água Milli-Q (Millipore Inc.) e injetado em um sistema de purificação Shimadzu de HPLC 

constituído por um detector UV-VIS SPD-10A VP, bombas LC-10AD VP e um sistema 

controlador SCL-10A VP (Shimadzu Corp., Japão). A amostra foi cromatografada em uma coluna 

semipreparativa C-18 de fase reversa (10 x 250 mm, 5 m; Capcell PAK Shiseido™), através de 

um gradiente linear de 5 a 55% (em 45min) do solvente “B”, composto de acetonitrila + 0,1% de 

ácido trifluoroacético (CH3CN / 0,1%TFA) com fluxo de 2,5 mL/min durante 50min, através de 

monitoramento em UV 214 nm. O solvente “A” é composto de 0,1% de TFA em água Milli-Q. 

Todos os picos foram coletados manualmente e individualmente, para a obtenção dos compostos 

de baixo peso molecular utilizados no presente estudo. 

 

3.3 Determinação dos espectros de massa 

 

Esta etapa foi realizada no Laboratório de Toxinologia Aplicada do Instituto Butantan 

(LETA / CAT – CEPID) sob a co-orientação do pesquisador Dr. Katsuhiro Konno. 

Os espectros de massa foram adquiridos utilizando dois espectrômetros de massa: Ettan 

Maldi-Tof/Pro (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization - Time of Flight) (Amersham 
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Biosciences, Suécia) e espectrômetro do tipo “ElectroSpray Ionisation” (ESI) Q-Tof Ultima API 

(Micromass, Manchester, UK) em configuração Qq-orthogonal-Tof (time-of-flight).  

No espectrômetro do tipo MALDI-TOF, o ácido -ciano-4-hidróxicinâmico (SIGMA, St. 

Louis, USA) foi empregado como matriz para peptídeos. As amostras e a matriz foram sempre 

dissolvidas em uma solução de 1:1 de H20 e acetonitrila e misturadas em igual volume, sendo 

sempre aplicadas em duplicata nas placas. Laser de nitrogênio a 337 nm foi empregado para 

ionizar e volatilizar as amostras, com intensidades de 70 a 100% (unidades arbitrárias). Os 

espectros foram sempre adquiridos em modo reflectron positivo. Modo positivo significa que o 

equipamento detecta íons carregados com cargas positivas. O equipamento foi operado e os 

espectros processados através dos programas EttanMaldi Control e EttanMaldi Evaluation, 

respectivamente, fornecidos pelo fabricante. A calibração do equipamento foi executada antes da 

análise das amostras, através de verificação de espectros de proteínas e peptídeos padrões 

fornecida no Calibration Kit for MALDI-TOF MS (Sigma, St. Louis, EUA). 

Para o equipamento ESI (“ElectroSpray Ionization”) Q-Tof Ultima API, as amostras 

foram reconstituídas em uma solução de 50% de acetonitrila contendo 1% de ácido fórmico e 

aplicadas (5 L) em um loop Rheodyne de 10 L e direcionadas ao espectrômetro através de uma 

bomba Shimadzu LC-10AVP ajustada a um fluxo fixo de 20 μL/min. A voltagem do spray variou 

de 1,0 a 2,0kV e a temperatura capilar selecionada em cerca de 100 
o
C. Para a fragmentação dos 

íons selecionados (ESI-MS/MS), foram utilizadas intensidades arbitrárias de argônio que 

variavam de 15 a 35%. Os espectros foram obtidos em modo positivo e analisados utilizando-se o 

software MassLynx 4.0, fornecido pelo fabricante. A calibração do equipamento foi executada 

também antes da análise das amostras, através da interpretação do espectro de NaI (Sigma, St. 

Louis, USA). 

 

3.4 Obtenção do BDS 391 sintético e análogos 

 

Esta etapa foi realizada em colaboração com o Dr. Katsuhiro Konno, atualmente professor 

do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de Toyama, Toyama, Japão.  

A síntese do composto BDS 391 (6-BrIAA-His) foi realizada manualmente, utilizando 
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sintetizador de peptídeos automatizado MAPS-8 (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão), pelo 

método de fase sólida. Inicialmente a aminoacilresina His(Trt)-2-ClTrt foi suspendida em 

dimetilformamida (DMF), posteriormente foi adicionado uma nova solução em DMF contendo  

ácido 6–Bromo-indolacético, TBTU [tetrafluorato de O-(Benzotriazol-1-il)-N,N,N',N'-

tetrametilurônio] e  HOBt ( N- hidroxibenzotriazol).  A mistura permaneceu então em agitação, 

por 1 hora, em temperatura ambiente. A suspensão foi então filtrada. A resina obtida na fase 

anterior foi lavada com metanol (MeOH) e o composto foi clivado da resina por reação com 

ácido acético/trifluoroetanol/diclorometano (1:1:8), por 1 hora em temperatura ambiente. A 

solução foi filtrada e liofilizada. O resíduo oleoso foi dissolvido em uma solução ácido 

trifluoracético (TFA)/H2O 95%  e mantida por 1h em temperatura ambiente. Na última etapa, a 

solução final foi diluída em água e particionada em DCM/H20 (1:1). A fase aquosa foi liofilizada 

e purificada por RP-HPLC, em coluna YMC-Pack ODS (20 x 150 mm, Yamamura Kagaku, 

Kyoto, Japão), utilizando eluição isocrática de 20% ACN/0,1% TFA/H2O, com fluxo de 7 

mL/min. O BDS 391 sintético foi caracterizado por espectrometria de massa, utilizando MALDI-

TOF MS e por co-eluição com BDS 391 natural, em equipamento de HPLC acoplado ao 

espectrômetro de massa ESI-MSMS. 

Análogos do BDS 391, sintetizados de forma similar ao método descrito acima, foram 

produzidos para avaliar o papel do átomo de Bromo, presente na estrutura molecular do BDS 

391, na ação antinociceptiva induzida pelo composto. Foi possível também avaliar a importância 

da histidina neste efeito. Para tanto, foram desenvolvidos 3 análogos do BDS 391 sintético. O 

composto 5-BrIAA-His, apresenta uma alteração na posição do átomo do Bromo. Por outro lado, 

o átomo do Bromo esta ausente no análogo BrIAA-His. Foi desenvolvido também o análogo 6-

BrIAA-OH, no qual não há a ligação peptídica com a histidina. 

 

3.5 Determinação de letalidade ou atividade paralisante do BDS 391  

 

Uma vez que o BDS 391 foi obtido a partir da peçonha da anêmona e não se conhece 

ainda, seus possíveis efeitos tóxicos, foi avaliado, presentemente, a possível letalidade ou 

atividade paralisante deste composto. Para a execução deste experimento seguimos a metodologia 

de Honma et al. (2003, 2005), empregando siris azuis adultos, em fase de intermuda, da espécie 
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Callinectes danae. Os animais pesavam em geral de 15 a 80 g e eram injetados com diferentes 

doses do composto BDS 391. As amostras eram diluídas em solução fisiológica de C. danae, 

sempre na concentração de 1 mg/mL, padronizando-se um volume de 2 L de solução fisiológica 

para cada grama de peso bruto do animal. Os mesmos eram injetados na junção dos apêndices 

locomotores e do abdômen e observados por um período de até 2h após a injeção. Apenas os 

animais que morriam ou que permaneciam paralisados até o final desse período eram 

considerados como tendo sofrido efeito da amostra e computados nos experimentos. Para fim de 

comparação, as toxinas BcIII e BcIV, obtidas da anêmona Bunodosoma caissarum, foram  

utilizadas como controle positivo. O efeito da BcIII e BcIV, sobre correntes de Na
+
, já foi 

descrito na literatura (Oliveira et al., 2004, 2006). 

 

3.6 Animais 

 

Foram utilizados ratos Wistar e camundongos Swiss, machos, pesando, respectivamente, 

entre 160 - 180 g e 18 – 22 g, fornecidos pelo Biotério Central do Instituto Butantan. Os animais 

foram mantidos com água e ração ad libitum em uma sala apropriada, com isolamento acústico, 

temperatura controlada (221 
o
C) e ciclo claro/escuro (12:12h), por um período mínimo de 3 dias 

antes dos experimentos. Os protocolos experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética 

em Experimentação animal – CEEA / Protocolo n
o
 115 nas fls. 62 do livro 02 – Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e pela Comissão de Ética no uso de animais 

do Instituto Butantan – CEUAB / Protocolo 494/08. 

 

3.7 Indução de hiperalgesia por prostaglandina E2 em ratos 

 

Para indução de hiperalgesia, foi preparada uma solução estoque de prostaglandina E2 

(PGE2), dissolvendo-se 500 µg de PGE2 em 1 mL de etanol. No momento do uso, essa solução 

estoque foi novamente diluída em salina estéril. A dose de prostaglandina utilizada foi de 100 ng 

em 100 µL de salina, administrada por via intraplantar (i.pl.). A hiperalgesia foi avaliada 3h após 

a injeção da PGE2. Animais injetados com salina ou com salina mais a proporção de etanol 
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utilizada para diluição da PGE2, por via i.pl., foram inicialmente utilizados como controles. 

 

3.8  Indução de dor neuropática em ratos 

 

Para a indução de dor neuropática, foi realizada a constrição crônica do nervo isquiático 

de ratos, de acordo com método descrito por Bennett e Xie (1988). Os animais foram 

anestesiados com halotano. O nervo isquiático foi exposto na região mediana da coxa, afastando-

se o músculo bíceps femoral. Próximo à trifurcação do nervo isquiático, a 7 mm de distância da 

trifurcação, foram realizadas 4 ligaduras (fio categute cromado 4-0) frouxas ao redor deste, 

distantes entre si em aproximadamente 1 mm. As ligaduras foram realizadas ao longo do nervo, 

até 4-5 mm do ponto inicial. A incisão foi suturada em camadas, utilizando fio de sutura de seda 

número 4-0. Como parâmetros para avaliação da instalação da dor neuropática, foram 

determinados os fenômenos de hiperalgesia e alodinia, no 14º dia do pós-operatório  

 

3.9  Modelo de pressão da pata de ratos para determinação da hiperalgesia 

 

Para avaliação da sensibilidade dolorosa foi utilizado o teste de pressão da pata de ratos 

(Analgesy-Meter Ugo Basile
®
, Itália), realizado de acordo com o método descrito por Randall e 

Sellito (1957). 

Neste teste, uma força em gramas (g), de magnitude crescente (16 g/s), é continuamente 

aplicada sobre o dorso das patas posteriores do rato e interrompida quando o animal apresenta a 

reação de “retirada” do membro. Neste modelo, o limiar de dor é representado como a força (g) 

necessária para a indução da reação.  

Este teste foi aplicado antes (medida inicial) e 3h após a administração de PGE2 ou 14 

dias após a indução da CCI.    

Os resultados foram analisados através da comparação das médias das medidas iniciais e 

finais ou, quando determinado, através da comparação das médias obtidas nos diferentes grupos 

experimentais. 
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3.10 Determinação da alodinia 

 

Foi avaliada por ensaio quantitativo, em resposta a estímulo tátil aplicado às patas do rato, 

segundo método descrito por Chaplan et al. (1994) modificado. Neste teste, os ratos foram 

colocados, individualmente, em gaiolas plásticas, com fundo de arame, para permitir acesso às 

patas destes animais. Para o ensaio de alodinia, foi empregada uma série logarítmica de 10 

filamentos de von Frey (Aesthesiometer Semmer-Weinstein, Stoelting Co., E.U.A). A calibração 

dos filamentos é definida como Log 10 (gramas x 10000), tendo os seguintes valores (o valor em 

gramas está entre parênteses): 3,61 (0,407 g); 3,84 (0,692 g); 4,08 (1,202 g); 4,17 (1,479 g); 4,31 

(2,041 g); 4,56 (3,630 g); 4,74 (5,495 g); 4,93 (8,511 g); 5,07 (11,749  g) e 5,18 (15,136 g). Cabe 

ressaltar que os filamentos com peso superior a 15,136 g não foram empregados nos estudos de 

alodinia. Os filamentos foram aplicados, um a um, perpendicularmente, sob a área plantar de 

ambas as patas posteriores e mantidos por um período de 8 segundos. Os ensaios foram iniciados 

com o filamento de 2,041 g. O filamento capaz de elicitar a retirada da pata, duas vezes 

consecutivas, foi considerado como a força em gramas necessária para elicitar a resposta (100% 

de resposta). Na ausência de resposta ao filamento inicial (2,041 g), a apresentação dos 

filamentos foi realizada de forma ascendente, até a observação de duas respostas consecutivas 

para um mesmo filamento. Na ausência de resposta ao maior estímulo (15,135 g), este filamento 

foi considerado como valor de corte. Esta forma de apresentação dos filamentos minimiza o risco 

de habituação do animal à resposta (Milligan et al., 2000). 

O valor da força (em log) para induzir 50% de resposta de retirada da pata foi calculado 

pela aplicação de uma função psicométrica integral de Gaussian. Esta função foi aplicada para as 

respostas obtidas para cada filamento de von Frey, utilizando um método de ajuste de 

probabilidade máxima. Os limiares de resposta estimados a partir da função integral de Gaussian 

tornam-se, desta forma, apropriados para análise estatística para métrica. A função Gaussiana foi 

aplicada utilizando programa de computador Psycofit. 

Este teste foi aplicado antes e no 14
o
 dia após a ligadura do nervo isquiático.  

Os resultados foram avaliados através da comparação das medidas iniciais e finais ou, 

quando determinado, através da comparação das médias obtidas nos diferentes grupos 

experimentais. 
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3.11 Nocicepção induzida por formalina em camundongos 

 

Como descrito por Dubuisson e Dennis (1977), a administração de formalina induz 

nocicepção inflamatória neurogênica caracterizada por duas fases distintas. 20 µL de formalina 

(1%) por via subcutânea no dorso da pata posterior direita. Os camundongos foram colocados 

imediatamente em caixas transparentes posicionadas em frente a um espelho, de maneira a 

facilitar a observação quantitativa do comportamento nociceptivo por meio da contagem do 

numero de “flinches” da pata tratada. Os resultados foram avaliados em duas fases distintas. Na 

primeira fase ou fase neurogênica, as medidas foram obtidas durante o período de 0 a 10 minutos. 

Na segunda fase ou fase inflamatória, as medidas foram obtidas no período de 20 a 40 minutos. 

 

3.12 Tratamentos Farmacológicos 

 

  BDS 391, diluído em salina, foi administrado por via intraplantar (i.pl.), na dose 

150 nM, 150 minutos após a injeção da PGE2, nas doses de 150 nM, 1,5 e 150 µM, no 14º dia 

após a ligadura do nervo isquiático, ou nas doses de 150 nM e 1,5 µM, 30min antes da injeção de 

formalina. As concentrações do BDS 391 foram baseadas em estudos anteriores realizados em 

nosso laboratório (Picolo et al., 2008).    

 

Como mencionado na Introdução, dados anteriores indicam o envolvimento de receptores 

para serotonina e histamina no efeito antinociceptivo induzido pela molécula BDS 391. Para a 

caracterização dos subtipos destes receptores, foram utilizados os seguintes antagonistas: 

Antagonistas de receptores para histamina: 

 Tioperamida, antagonista de receptor H3, diluída em salina estéril, administrada na 

dose de 5 mg/kg, por via s.c., 15min. antes do BDS 391 (Cannon e Hough, 2005); 

 Pirilamina, antagonista de receptor H1, diluída em salina esteril, administrada na 

dose de 5 mg/kg, por via s.c., 15min. antes do BDS 391 (Malmberg-Aiello et al.,  1998); 
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 SKF, antagonista de receptor H2, diluído em salina estéril, administrado na dose de 

5 mg/kg, por via s.c., 15min. antes do BDS 391. 

Antagonistas de receptores para serotonina: 

 Spiroxatrine, antagonista de receptor 5-HT1a, diluído em salina estéril, administrado na 

dose de 6 mM (300 nmol/50µL), por via i.pl., 15min antes do BDS 391; 

 Ketanserin, antagonista de receptor 5-HT2, diluído em salina estéril, administrado na 

dose de 6 mM (300 nmol/50µL), por via i.pl., 15min antes do BDS 391; 

 Ondansetron, antagonista de receptor 5-HT3, diluído em salina estériel, administrado 

na dose 6 mM (300 nmol/50µL), por via i.pl., 15min antes do BDS 391. 

A dose efetiva dos antagonistas específicos para os subtipos 5-HT1a, 5-HT2 e 5-HT3 foi 

determinada em ensaios preliminares, por meio de experimentos dose-resposta frente a agonistas 

específicos destes receptores (dados não mostrados).  

Com o intuito de confirmar que a ativação de receptores 5-HT3 induz efeito 

antinociceptivo, foi avaliado o efeito de um agonista destes receptores no modelo de nocicepção 

manifesta:  

 Biguanida, agonista de receptor 5-HT3, administrado nas doses 3, 6 e 10 μM, por via 

i.pl., 30 minutos antes da injeção da formalina 1%. 

Todos os antagonistas e agonistas foram adquiridos da empresa Sigma (Sigma/Aldrich –

EUA). 

Grupos controles foram constituídos por animais tratados com os veículos utilizados para 

a diluição das drogas, nas mesmas condições experimentais. 

 

3.13 Determinação da expressão protéica de receptores 5-HT  

 

A presença de RNA mensageiro (RNAm), para receptores serotoninérgicos, nos gânglios 

da raiz dorsal foi demonstrada por alguns autores (Chen et al., 1998, Pierce et al., 1996, 

Nicholson et al., 2003), no entanto, a presença destes receptores nas terminações nervosas 

periféricas ainda não foi confirmada. Assim em decorrência da demonstração de que receptores 
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serotoninérgicos periféricos estão envolvidos no efeito do BDS 391, investigamos presentemente, 

a expressão periférica dos receptores para 5-HT, por meio de ensaio de “immunoblotting”. 

Avaliamos também, se a administração plantar de PGE2 promove alteração na expressão protéica 

de receptores 5-HT1, 5-HT2 e 5-HT3. 

A expressão dos receptores foi realizada em amostras do nervo plantar e DRG (L4-L6) 

em animais naive e sensibilizados por PGE2. Para sensibilização, os animais foram tratados com 

PGE2 e três horas após, foram eutanasiados por CO2. Para a remoção dos DRGs, foi realizada 

uma incisão no dorso do animal, a camada muscular foi retirada e a medula espinhal exposta após 

a retirada das vértebras. Os gânglios foram coletados e imediatamente congelados em gelo seco. 

Para a retirada do nervo, foi removida a camada de tecido conjuntivo da pata e o nervo foi 

excisado até a altura da articulação do joelho. Animais controles foram constituídos por animais 

naive (não submetidos ao tratamento com PGE2). As amostras foram homogeneizadas por 

maceração manual em tampão RIPA à 4 
o
C (1% Igepal CA-630, 0,5% deoxicolato de sódio, 

0,1% mM PMSF, 10mg/ml aprotinina, 1mM ortovanato de sódio em tampão PBS, pH 7.4) e 

centrifugadas a 10.000 g por 20min, a 4 ºC. Após a centrifugação, a concentração de proteína foi 

determinada pelo método de Bradford (Bradford, 1976). Alíquotas contendo 80 µg de proteína 

total foram fervidas em tampão Laemmli por 4 minutos e posteriormente, submetidas à 

eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE 12%) em aparelho para minigel (Mini-

Protean, EUA). Após a separação por eletroforese, as proteínas foram transferidas para uma 

membrana de nitrocelulose (BioRad- EUA). A membrana foi bloqueada “overnight” em TBST 

(20 mM Tris-HCL, 150 mM NaCl, e 0,1% Tween 20) contendo 5% de leite desnatado, seguida 

pela incubação com anticorpos anti-receptor 5-HT1, anti-receptor 5-HT2 e anti-receptor 5-HT3 

(1:1000 Abcam - EUA) IgG policlonal (de coelho), “overnight” à 4 
o
C . Posteriormente, a 

membrana foi lavada três vezes com TBS-T e então incubada por 2 horas com anti-IgG de coelho 

conjugado à peroxidase (1:5000, Sigma- Aldrich, EUA). A membrana foi visualizada utilizando 

solução ECL (Amershan-Biosciences, Reino Unido) por 60s e então exposta ao filme de raio X 

(IBF, Brasil) em sala escura. Os filmes foram escaneados e o peso molecular e a densidade óptica 

das bandas foram determinadas pelo programa Totallab (Nonlinear Dynamics Ltd, EUA). A 

quantidade de proteína de cada amostra foi normalizada pela incubação da membrana com 

anticorpo para GAPDH (1:10.000) (Santa Cruz Biotechnology, EUA). 
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3.14 Envolvimento de canais para Potássio dependentes de voltagem (Kv) no efeito 

antinociceptivo induzido pelo BDS 391 

 

Os estudos eletrofisiológicos com BDS 391 foram realizados no Laboratório de 

Toxicologia do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade de Leuven – Bélgica, 

sob a orientação do Prof. Dr. Jan Tytgat. Para os registros de “voltage clamp” foram utilizados 

ovócitos, nos estágios V e VI, de Xenopus laevis. Estes ovócitos foram obtidos por ovariectomia, 

na qual fêmeas de X. laevis foram anestesiadas com 3-etil éster do ácido aminobenzóico 

metanossulfonato 0,5 g (Sigma-Aldrich / EUA). As fêmeas foram mantidas em gelo, durante todo 

o procedimento. Os ovócitos foram, imediatamente após a remoção, colocados em solução ND96 

livre de Ca
2+

 (em mM: NaCl 96, KCl 2, MgCl2 1, HEPES 5, pH = 7,5). A desfoliculação foi 

induzida pelo tratamento com 2 mg/ ml de colagenase (Sigma-Aldrich / EUA). Os ovócitos 

desfoliculados foram injetados com cRNAs entre 1 e 24h. 

Os experimentos eletrofisiológicos foram realizados em temperatura ambiente (18-24 
o
C). 

Para a aquisição dos registros foram empregados 2 eletrodos com resistência abaixo de 3MΩ, 

quando preenchidos com solução KCl 3M. Para iniciar os registros, os ovócitos foram 

transferidos para uma preparação contendo solução de banho (em mM): NaCl 96, KCl 2, CaCl2 

1,8, MgCl2 1, e HEPES 5 (pH 7,4). Os registros de “voltage clamp” na configuração “whole cell” 

foram obtidos utilizando um amplificador Clamp 500, filtrado a 1 KHz, utilizando o software 

pCLAMP (Molecular Devices, Sunnyvale, CA, EUA). 

 

3.15 Ensaios de ligação (binding) em receptores serotoninérgicos 

 

Estes experimentos foram realizados pela empresa Ricerca Biosciences, LLC – Taipei, 

Taiwan.  

A afinidade do BDS 391 por receptores serotoninérgicos foi determinada por ensaio de 

“binding”, utilizando o método descrito por Schreiter e colaboradores (Schreiter et al., 2003) com 

algumas adaptações. Resumidamente, a afinidade do composto BDS 391 pelos receptores para 

serotonina foi determinada por ensaios de competição. Como marcador, foram empregados os 

radioligantes [
3
H] 8-OH-DPAT (1,5 nM), [

3
H] Kentanserin (0,5 nM) e [

3
H] GR65630 (0,69 nM), 
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respectivamente, antagonistas específicos de receptores 5-HT1a, 5-HT2 e 5-HT3, adicionados à 

solução tampão 50 mM Tris-HCL, pH 7,4. Para estes ensaios, foram utilizadas células 

recombinantes transfectadas (HEK-293 e CHU-K1). O experimento consistiu na incubação das 

células recombinantes com o BDS 391 (2 μM) não marcado, juntamente com os  ligantes 

radioativos específicos, durante 60 minutos à temperatura ambiente (25 
o
C).  Todos os 

experimentos foram realizados em duplicata.  

Os parâmetros de ligação dos receptores 5-HT foram determinados ajustando os dados 

experimentais seguindo a equação: 

[B] = [Bo]/{1 + (IC50/[competitor])
-n

} 

sendo [B] e [Bo]  as concentrações dos radioligantes na presença e na ausência do BDS 

391, respectivamente. O IC50 foi determinado como a concentração do BDS 391 capaz de 

deslocar 50% do radioligante. A constante de inibição (Ki) do BDS 391 foi estimada pela equação 

de Cheng-Prusoff (Hovius et al., 1998), na qual [L] e Kd são a concentração e a constante de 

dissociação do radioligante, respectivamente. 

Ki = IC50/{1+ ([L]/Kd)} 

 

3.16 Análise estatísitca 

 

A análise estatística foi realizada por meio de análise de variância (Snedecor et al., 1946) 

associado ao teste de Tukey (Sokal e Rohlf, 1981), para comparação de mais de duas médias. O 

índice de significância foi de p<0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Fracionamento e Purificação da peçonha obtida da anêmona Bunodosoma cangicum 

 

Cerca de 200 mg da peçonha foram aplicados ao topo da coluna de gel filtração (sephadex 

G-50), que foi eluída por gravidade com tampão acetato de amônio 0,1M (pH 7,0), gerando cinco 

frações (Figura 2A). A fração final (FrV) obtida na primeira etapa de purificação, liofilizada e 

diluída a em água Milli-Q, foi em seguida purificada por HPLC. A Figura 2B representa uma 

cromatografia de fase reversa de uma injeção analítica dessa fração. Todos os picos obtidos foram 

coletados manualmente e individualmente para serem posteriormente submetidos à 

espectrometria de massa. As escalas das ordenadas mostram as unidades arbitrárias de 

absorbância a 214 nm (esquerda) e o percentual de solvente B (direita) empregado na purificação.  

Os parâmetros empregados na aquisição dos espectros foram descritos de acordo com o 

item 3.3 da seção Materiais e Métodos. Os resultados obtidos nessa abordagem proteômica estão 

compilados na tabela 1.  
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 Figura 2: (A) Perfil cromatográfico de cerca de 200 mg de proteína presente na peçonha de B.cangicum aplicados à 

coluna de gel de Sephadex G-50 (1,3 cm X 131 cm). Foram obtidas 5 frações (I,II, III, IV e V) Com base 

na literatura, as frações II e III possivelmente correspondem as frações hemolíticas e neurotóxicas, 

respectivamente. A barra horizontal representa o “pool” de fração que foi liofilizado e submetido a 

cromatografia de HPLC de fase reversa. (B) Cromatograma representativo de uma recromatografia da 

fração V (Fr V). Os números acima dos picos são denominações arbitrárias de cada um deles, de acordo 

com a ordem de eluição no cromatograma. A linha continua (% B) representa a variação do gradiente 

empregada. Empregou-se um gradiente linear de 5 a 55% de solvente B (CH3CN / 0,1%TFA) a um fluxo 

de 2,5mL/min durante 45min. O composto majoritário da FrV, denominado como pico 6, é a molécula 

alvo do nosso estudo (BDS 391). 

BDS 391 

A 

B 
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Tabela 1 - Perfil de massa molecular dos picos e frações obtidas da purificação em HPLC de fase reversa da fração 

final (FrV) da peçonha de Bunodosoma cangicum. Observar a diferença de 2 unidades de massa entre 

vários sinais detectados nesses experimentos. 

NÚMERO DO PICO TEMPO DE RETENÇÃO (MIN) MASSA MOLECULAR [M + H]+ 

   

1 7.25 Não determinada 

2 8.07 Não determinada 

3 11.51 Não determinada 

4 17.66 Não determinada 

5 25.65 945.3; 947.3 

6 (1o pico majoritário) 26.39 391; 393 

7 (2o pico majoritário) 27.80 781.1; 783.1 

8 (3o pico majoritário) 28.80 405; 407; 809.1; 811.1 

9 29.22 410.1; 412.1; 356 

10 31.91 465; 467 

11 32.60 947; 951; 1007.8; 1009.8; 1027.3***; 

1029.3***; 1041.8; 1051.8; 1573.9**; 

1587.9; 1589.9; 1601.9; 1603.9; 1617.9; 

1619.9; 1668* 

12 35.23 1221.6; 1235.6; 1249.6; 1251.6; 1267.6; 

1281.6; 2299.6 

13 36.62 1011.3**; 1013.3**; 1025.3; 1027.3; 

1561.8*; 1398.7; 1787.2 

14 41.51 2819.3; 2918.3 

negrito: sinal mais intenso obtido nos espectros; negrito***,**,*: ordem decrescente de intensidade 

dos sinais obtidos nos espectros. 

TOTAL: 32 COMPOSTOS 

 

4.2 Determinação da estrutura molecular do composto BDS 391  

 

Após a obtenção de 5,45 mg, em alto grau de pureza, do composto denominado BDS 391 

(pico 6, da Figura 2B), procedemos aos ensaios para a determinação estrutural dessa molécula. É 

importante frisar que nessa etapa do trabalho, para a determinação estrutural de uma molécula, 

necessitam-se quantidades dessa ordem para que se possam obter espectros com qualidade 

suficiente para a interpretação. 

Inicialmente, os experimentos no equipamento ESI Q-Tof API Ultima (Micromass, UK) 

mostraram claramente dois picos de massa molecular com (M+H)+ em 391 e 393, demonstrando 
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que a molécula contem um átomo de bromo (Figura 3). A fórmula molecular foi determinada por 

HR-MS como C16H15N4O3Br [m/z 391.0410 (M+H)
+
, calculada para C16H15N4O3Br 391.0406] 

(dados não mostrados). 

O espectro de UV sugeriu a presença de um núcleo indol, uma vez que mostrou padrão 

típico de absorbância deste tipo de estrutura, em λmax 285 nm (ε 5600), com um ombro em 294 

nm (Figura 4). A análise dos espectros de fragmentação MS/MS (Figura 5) dos íons 391 e 393 

mostrou a presença de uma histidina (m/z 110 e 156), indicando, portanto, que o núcleo indol na 

verdade é um ácido acético bromoindol (Figura 6). 

 

 

Figura 3: Espectro ESI-MS de BDS 391. Como a amostra provinha apenas de uma etapa de purificação em HPLC, 

observa-se contaminantes de BDS 405 e BDS 465 unidades de massa. 



Results 

Resultados    

53 

 

 

 

Figura 4: Varredura de absorbância do BDS 391 em Espectro de UV. Para auxiliar a caracterização estrutural do 

BDS 391, foi realizado uma varredura do espectro de absorção em UV. 
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Figura 5: Espectro de fragmentação MS/MS dos íons BDS 391 e BDS 393, mostrando o “íon-filho” de m/z 156.08 

em comum (histidina). Intensidades arbitrárias de argônio de 15 a 35% foram utilizadas na fragmentação. 
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Figura 6: Análise estrutural dos fragmentos obtidos pela irradiação, com argônio, da molécula BDS 391, As 

estruturas mostradas acima correspondem aos “íons-filhos” detectados por espectrometria de massa, 

apresentados na Figura 5. 

 

4.3 Caracterização estrutural do BDS 391 por meio de analises de RMN e HR-MS 

 

Esta etapa foi realizada em colaboração com o professor Dr. Katsuhiro Konno. Os estudos 

foram iniciados junto ao Centro de Toxinologia Aplicada (CAT/CEPID/FAPESP) no Instituto 

Butantan, e posteriormente, no Instituto de Medicina Natural da Universidade de Toyama, Japão, 

após a transferência do Dr. Konno para esta universidade. Os experimentos de ressonância 

magnética nuclear (RMN) foram executados em espectrômetro JEOL ALPHA 400 (em 400MHz) 

com a amostra dissolvida em D2O. Os “chemical shifts” são expressos em ppm e relativos ao 

tetrametilsilano (TMS). Espectros de massa de alta resolução (HR-MS), para fim de 

determinação da massa elemental do composto, foram executados em espectrômetro tipo JEOL 

DMX 500. 
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Os espectros de RMN suportam os resultados mostrados anteriormente e análises 

posteriores de RMN bidimensional levaram à determinação da estrutura completa, que se 

encontra sumarizada na Figura 7. A presença de uma histidina foi estabelecida pelos sinais de 
1
H 

NMR em 3.08, 3.30, 4.76, 6.88 e 8.29 ppm, correlacionando com os sinais de 
13

C NMR em 26.2, 

51.6, 116.8, 128.7, 133.0 e 173.9. Similarmente, a presença de ácido bromoindolacético foi 

estabelecida pelos sinais de 
1
H NMR em 3.67, 3.76, 7.23, 7.28, 7.31 e 7.71, correlacionando com 

os sinais de 
13

C NMR em 32.4, 108.0, 114.7, 114.9, 119.7, 122.4, 125.5, 125.7, 137.1 e 174.8. A 

posição do bromo no anel indol foi determinada por experimentos de HMBC. 

 

 

 

 

Figura 7: Análise estrutural de BDS 391 por Ressonância Nuclear. Magnética  

 

 

4.4 Determinação de letalidade ou de atividade paralisante do composto BDS 391  

 

Para avaliar a eventual toxicidade do BDS 391, realizamos testes para determinação de 

atividade letal ou paralisante sobre crustáceos, de acordo com o método descrito na literatura 

(Honma e Shiomi, 2005, Honma et al., 2005). A toxina BcIII, uma típica toxina que afeta canais 

para Na
+
 dependentes de voltagem, e a toxina BcIV, uma toxina pertencente à nova classe de 

toxinas que atuam especificamente em correntes de Na
+
 de crustáceos (Oliveira et al., 2004, 

2006), isoladas desta mesma anêmona (Fração III), foram usadas como controle positivo nesses 

experimentos, para se observar a diferença de efeitos e de potência entre os peptídeos e o 

composto BDS 391. Na Tabela 2, estão apresentados os resultados obtidos nestes ensaios. Das 
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toxinas aqui apresentadas, algumas não puderam ter sua dose letal (DL50) ou dose efetiva 

(DE50) determinadas, por falta de material. A dose de 2000 μg/Kg foi a dose máxima das toxinas 

empregadas neste estudo (Tabela 2). 

Tabela 2- Efeitos paralisantes e letais de toxinas isoladas da fração III (FrIII) da peçonha de B.cangicum e do 

composto bromado BDS 391, injetadas in vivo em crustáceos. +++, ++, +: efeitos fortes, moderados e 

fracos para paralisia e +: presença de letalidade. Para cada composto, um número de pelo menos 4 animais 

foi injetado, na concentração apontada. 

Composto 
Concentração 

máxima empregada 

(g/kg) 

Paralisia 
 

Letalidade 

Bcg21.00 

 

500              +++                   - 

Bcg28.19 

 

2000                +                        - 

Bcg28.78 

 

2000                -                   - 

Bcg29.21 

 

2000                -                   - 

BcIV 

 

 

1000             +++ 

(CE50~750g/kg) 

                  - 

BcIII 

  

 

800             +++                   +                

(DL50~ 230 g/kg) 

BDS 391 
 

2000 

               

              - 

                   

- 

 

 

 

4.5 Efeito do composto BDS 391 sobre a hiperalgesia induzida por prostaglandina E2 (PGE2)  

 

O BDS 391 foi injetado por via intraplantar (i.pl.), 150min após a administração da PGE2 

e os animais foram avaliados, no teste de pressão de patas, antes e 180min após a administração 

da PGE2. Os resultados mostram que a PGE2 acarretou hiperalgesia, representada pela diminuição 

do limiar nociceptivo, quando comparado com a medida basal, obtida antes de qualquer 

tratamento. Salina ou salina mais a proporção de etanol utilizada para diluir PGE2, administrada 

por via intraplantar, não alterou a hiperalgesia acarretada pela PGE2 (dados não mostrados). O 

composto BDS 391, na dose de 150 nM, reverteu a hiperalgesia e também acarretou aumento do 
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limiar nociceptivo, em relação a medida basal (Figura 8). 
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Figura 8: Efeito do BDS 391 sobre a hiperalgesia induzida por prostaglandina E2 (PGE2). A sensibilidade dolorosa 

dos animais foi avaliada pelo teste de pressão da pata de ratos. Para a indução de hiperalgesia, os animais 

foram tratados com Prostaglandina E2 (100 ng/pata). O BDS 391, na dose de 150 nM, foi administrado 

por via i.pl. 150 min após a PGE2. Como controle foi utilizada salina. O teste de pressão de patas foi 

aplicado antes e 180 min após a administração de PGE2. *p < 0,05 por comparação com a medida antes do 

tratamento, #p < 0,05 por comparação com o grupo salina. N = 7. 
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4.6  Efeito do BDS 391 sobre a hiperalgesia e alodinia causada pela ligadura do nervo 

isquiático de ratos (CCI): 

 

A constrição do nervo isquiático (CCI) acarretou diminuição do limiar de dor dos 

animais, em relação à medida basal (linha tracejada, Figura 9A), caracterizando o fenômeno de 

hiperalgesia. Este fenômeno foi detectado no sétimo dia após a cirurgia (dados não mostrados) e 

se manteve até o 14° do pós-operatório. A ligação do nervo isquiático provocou também 

diminuição na intensidade do estímulo tátil necessário para induzir a resposta de retirada da pata, 

quando comparado à medida basal (linha tracejada, Figura 9B), caracterizando o fenômeno de 

alodinia. Este fenômeno foi também detectado na 7° dia após a cirurgia (dados não mostrados) e 

se manteve até o 14° dia do pós-operatório. 

O BDS 391 foi administrado no 14
o 

dia após a cirurgia, nas doses de 150 nM; 1,5 e 150 

µM. Os resultados demonstram que o BDS 391 reverteu parcialmente, nas doses 150 nM e 1,5 

µM e totalmente, na dose 150 µM a hiperalgesia induzida pela CCI (Figura 9A). Ainda, a dose de 

150 µM promoveu aumento significativo do limiar nociceptivo dos animais, em relação à medida 

basal (linha tracejada, Figura 9A). Os resultados indicam ainda, que o BDS 391, nas doses 1,5 e 

150 µM, inibiu parcialmente a alodinia induzida pela CCI (Figura 9B). Por outro lado, salina, 

administrada por via intraplantar, não alterou a hiperalgesia e alodinia acarretadas pela cirurgia. 
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Figura 9: Efeito do BDS 391 sobre a hiperalgesia (8A) e alodinia (8B) induzidas pela ligadura do nervo isquiático 

de ratos. O tratamento com BDS 391 (150 nM, 1,5 e 150 µM, i.pl.) foi realizado no 14° dia pós-

operatório. No 14
o
 dia, as medidas foram realizadas antes (tempo = 0) e 30 minutos após a administração 

do BDS 391. Os dados representam a média  e.p.m. de 5 animais por grupo. *p < 0,05 por comparação 

com a medida basal (linha tracejada), obtida antes da cirurgia. #p < 0,05 por comparação com a medida no 

tempo 0. 

 

4.7  Efeito do BDS 391 sobre a nocicepção induzida pela formalina 

 

Os resultados demonstram que o BDS 391 (150 nM e 1,5 µM) inibiu, de forma dose-

dependente, ambas as fases do teste de formalina, ou seja, a fase neurogênica (observada até os 

10 minutos após a administração da formalina e a fase inflamatória, observada no período de 20 a 

40 minutos após a injeção (Figura 10). Por outro lado, salina, administrada por via intraplantar, 

não alterou a nocicepção manifesta induzida pela formalina. 
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Figura 10: Ação do BDS 391 sobre a nocicepção manifesta induzida por formalina. A nocicepção foi avaliada pelo 

numero de flinches (resposta) dos animais. A injeção de formalina 1 % induz duas fases distintas de 

nocicepção - Fase I, nocicepção neurogênica, observada até os 10 minutos iniciais. Fase II, nocicepção 

inflamatória, observada no período de 20 – 40 minutos. O BDS 391 (150 nM e 1,5 µM, i.pl) foi 

administrado 30 min. antes da formalina. Como controle foi utilizada salina. *p<0,05 por comparação 

com o grupo salina. N = 5. 

 

4.8  Avaliação da ação periférica (local) do BDS 391 

 

Nesse experimento procuramos confirmar se a atividade antinociceptiva induzida pelo 

BDS 391 é decorrente apenas de ação local. Esta ação foi avaliada nos modelos de hiperalgesia 

induzida por PGE2 e nocicepção acarretada pela injeção de formalina 1%. Nestes experimentos, 

os agentes nociceptivos foram administrados em uma das patas posteriores (pata direita) e o BDS 

391 foi administrado na pata contralateral (pata esquerda). Como controles, foram utilizados 

animais tratados com salina ou BDS 391, injetados na pata ipsilateral à injeção do irritante. Os 

resultados mostram que o BDS 391, na maior dose utilizada, quando injetado na pata ipsilateral, 

reverteu a hiperalgesia induzida pela PGE2 e a nocicepção acarretada pela formalina. Por outro 

lado, quando administrado na pata contralateral, o composto não interferiu com os fenômenos 
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nociceptivos induzidos pela PGE2 e formalina. Estes resultados indicam que nas doses utilizadas, 

o BDS 391 induz apenas ação antinociceptiva local (Figuras 11 e 12).   
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Figura 11: Efeito local do BDS 391 na hiperalgesia induzida por prostaglandina E2 (PGE2). A sensibilidade dolorosa 

dos animais foi avaliada pelo teste de pressão da pata de ratos, aplicado em ambas as patas posteriores dos 

animai,s antes e tres horas após a injeção de prostaglandina E  (PGE2, 100 ng/pata). A PGE2 foi injetada 

apenas em uma das patas posteriores. O BDS 391, na dose de 150 nM, foi administrado por via i.pl., na 

pata ipsi ou contralateral, 150 min. após a PGE2. Como controle, foram utilizados animais tratados com 

salina na pata ipsilateral. *p < 0,05 por comparação com a medida antes do tratamento, #p < 0,05 por 

comparação com o grupo salina. N = 5. 
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Figura 12: Ação local do BDS 391 sobre a nocicepção manifesta induzida por formalina. A nocicepção foi avaliada 

pelo numero de flinches (resposta) dos animais. A injeção de formalina 1 % induz duas fases distintas de 

nocicepção - Fase I, nocicepção neurogênica, observada até os 10 minutos inicais. Fase II, nocicepção 

inflamatória, observada entre o período de 20 – 40 minutos. O BDS 391, na dose de 1,5 µM, foi 

administrado por via i.pl., 30 minutos antes da formalina. Para avaliar o efeito local do BDS 391, o 

composto foi administrado na pata ipsi e contralateral à injeção da formalina 1 %. Como controle, foram 

utilizados animais tratados com salina na pata ipsilateral. *p<0,05 por comparação com o grupo salina. N 

= 5. 

 

4.9  Avaliação do envolvimento dos receptores para histamina e serotonina no efeito do BDS 

391 em modelo de hiperalgesia induzida por PGE2 

  

4.9.1 Receptores H1, H2 e H3 para histamina  

 

Como mencionado na Introdução, dados preliminares indicam que receptores 

histaminérgicos medeiam o efeito antinociceptivo do BDS 391, quando avaliado no modelo de 

pressão de patas, na ausência de sensibilização. Para confirmar e melhor caracterizar este 

mecanismo, o envolvimento destes receptores, no efeito do BDS 391, foi avaliado na vigência de 

sensibilização por PGE2. Neste estudo, os animais foram pré-tratados com antagonistas seletivos 

para receptores histaminérgicos H1, H2 e H3. Os resultados evidenciam que 180min após a 

administração de PGE2 ocorreu diminuição do limiar nociceptivo dos animais, quando 

comparado à medida inicial. O BDS 391 (150 nM) reverteu a hiperalgesia induzida pela PGE2. 
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Os antagonistas de receptores histaminérgicos, Pirilamina, SKF e Tioperamida, não interferiram 

com a ação antinociceptiva do BDS 391 neste modelo de hiperalgesia (Figura 13A, B e C). Os 

antagonistas per se não interferiram com a hiperalgesia induzida pela PGE2. 
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Figura 13: Envolvimento dos receptores para histamina no efeito antinociceptivo do BDS 391, no modelo de 

hiperalgesia induzida por PGE2. Os ratos foram injetados com os antagonistas Pirilamina, SKF e 

Tioperamida (5 mg / Kg, s.c., 300 μL). Os antagonistas foram administrados 15 minutos antes do BDS 

391(150 nM, i.pl)  ou salina (i.pl.). As medidas foram realizadas antes (medida inicial) e 180 minutos 

após a administração da PGE2, utilizando o modelo de pressão de patas. A – Pirilamina (n = 6), B – SKF 

(n = 6) e C – Tioperamida (n = 6). Os dados representam a média  e.p.m. dos animais por grupo. * 

p<0,05 por comparação com a medida inicial. # p<0,05 por comparação com o grupo controle (Salina). 

 

4.9.2 Receptores 5-HT1a, 5-HT2 e 5-HT3 para serotonina  

 

Dados anteriores mostraram a participação de receptores 5-HT3 no aumento do limiar 

nociceptivo induzido pelo BDS 391, no teste de pressão de patas de ratos, na ausência de 

sensibilização. A partir destes dados, procuramos, nesta etapa, ampliar a caracterização do 

mecanismo envolvido na ação antinociceptiva induzida pelo BDS 391, avaliando o envolvimento 

de receptores serotoninérgicos no efeito do BDS 391 no modelo de hiperalgesia induzida por 

PGE2. Para tanto, foram utilizados antagonistas seletivos para os receptores 5-HT1a, 5-HT2 e 5-

HT3. As doses dos antagonistas foram determinadas, anteriormente, utilizando agonistas seletivos 

de receptores 5-HT1a (8-OH-DAPT), 5-HT2 (α-Metil-5-HT) e 5-HT3 (Biguanida), 

respectivamente,  em modelo de nocicepção mecânica (teste de pressão de patas, dados não 
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mostrados). Assim, Spiroxatrina, Ketanserina e Ondansetron, antagonistas para 5-HT1a, 5-HT2 e 

5-HT3, respectivamente, foram administrados na dose de 6 mM por via i.pl., 15 minutos antes do 

BDS 391 (150 nM). O limiar nociceptivo dos animais foi avaliado antes (medida inicial) e 3h 

(medida final) após a injeção da PGE2. Os resultados mostram que 180min. após a administração 

de PGE2 ocorreu diminuição do limiar nociceptivo dos animais, quando comparado à medida 

inicial, acarretando o fenômeno de hiperalgesia (Figuras 14A, B e C). O BDS 391 reverteu a 

hiperalgesia induzida pela PGE2 e também foi capaz de acarretar aumento do limiar nociceptivo, 

em relação à medida basal (Figura 14). O antagonista Spiroxatrina, na dose utilizada, não 

interferiu, per se, com a hiperalgesia induzida pela PGE2 e também não alterou a ação 

antinociceptiva do BDS 391 (Figura 14A). Por outro lado, os antagonistas Ketanserina e 

Ondansetron, reverteram, parcial e totalmente, respectivamente, o efeito antinociceptivo do BDS 

391. Nenhum dos dois antagonistas alterou, per se, a hiperalgesia acarretada pela PGE2 (Figuras 

14B e C). 
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Figura 14: Envolvimento dos receptores para serotonina no efeito analgésico do BDS 391, no modelo de 

hiperalgesia induzida por PGE2. Os animais foram tratados com os antagonistas Ketanserin, 

Ondansetron e Spiroxatrine (6 mM) ou salina (controle). Os antagonistas foram administrados 15 

minutos antes do BDS 391. Este ultimo, na dose 150nM, foi administrado 150min. após a PGE2 (100 

ng/pata). Todas as drogas foram administradas por via intraplantar. Para a avaliação do limiar 

nociceptivo foi utilizado o teste de pressão de patas. As medidas foram realizadas antes e 180 min após a 

PGE2. A- Spiroxatrine (n = 5), B- Ketanserin (n = 5) e C- Ondansetron (n = 8). Os dados representam a 

média  e.p.m. dos animais por grupo. # p<0,05 por comparação com o grupo controle (salina). * 

p<0,05 por comparação com a medida inicial. 

 

4.10 Envolvimento dos receptores 5-HT3 no efeito antinociceptivo do BDS 391 em modelo de 

dor persistente (CCI) 

 

Com o intuito de ampliar a caracterização do envolvimento dos receptores 

serotoninérgicos no efeito antinociceptivo induzido pelo BDS 391, foi avaliada, nesta etapa, a 

participação do receptor 5-HT3 na ação do BDS 391 em modelo de dor neuropática induzida pela 

constrição crônica do nervo isquiático de ratos. Os resultados demonstram que o BDS 391, na 

dose 150 µM, reverteu a hiperalgesia e inibiu parcialmente a alodina induzidas pela CCI (Figuras 

15A e B, respectivamente). O Ondansetron, na dose de 6 mM, administrado via i.pl., reverteu o 
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efeito antinociceptivo do BDS 391 (Figura 15).  
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Figura 15: Envolvimento do receptor 5-HT3 no efeito antinociceptivo induzido pelo BDS 391 em modelo de dor 

persistente, induzido pela constrição crônica do nervo isquiático de ratos. O tratamento com BDS 391 

(150 µM, i.pl.) e Ondansetron (6 mM, i.pl.) foi realizado no 14° dia pós-operatório. No 14
o
 dia, as 

medidas foram realizadas antes (tempo 0) e 30 minutos após a administração do BDS 391. O antagonista 

5-HT3 foi administrado 15 minutos antes do BDS 391. Como controle, foram utilizados animais tratados 

com salina, nas mesmas condições experimentais.  14A - Avaliação do hiperalgesia induzida pela CCI, 

utilizando o teste de pressão de patas. 14B – Avaliação da alodinia induzida pela CCI, utilizando os 

filamentos de Von frey. Os dados representam a média  e.p.m. de 5 animais por grupo. *p < 0,05 por 

comparação com a medida inicial (linha tracejada), obtida antes da cirurgia. #p < 0,05 por comparação 

com o grupo Ondansetron + BDS 391. 
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4.11 Envolvimento do receptor 5-HT3 no efeito antinociceptivo do BDS 391 em modelo de 

dor manifesta induzida pela formalina 

 

Neste teste, foi avaliada a participação do receptor 5-HT3 na antinocicepção induzida pelo 

BDS 391 em modelo de dor manifesta. Os resultados indicam que o BDS 391 (1,5 µM, i.pl.) 

reverteu parcialmente a resposta nociceptiva da formalina na fase 1 (Figura 16A) e na fase 2 

(Figura 16B). A administração do ondansetron (6 mM, i.pl.) inibiu o efeito antinociceptivo do 

BDS 391 detectado em ambas a s fases da nocicepção acarretada pela formalina (Figura 16). 
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Figura 16: Participação do receptor 5-HT3 no efeito antinociceptivo do BDS 391 sobre a nocicepção manifesta 

induzida por formalina. A formalina 1 % foi administrada 30 minutos após o BDS 391. A nocicepção 

induzida pela formalina foi avaliada pelo numero de flinches (resposta) dos animais. A injeção de 

formalina induz duas fases distintas de nocicepção. Fase I (A), nocicepção neurogênica, observada até 

os 10 minutos iniciais. A Fase II (B), nocicepção inflamatória, é observada entre o período de 20 – 40 

minutos. O BDS 391, na dose de 1,5 µM foi administrado por via i.pl. 30 min. antes da formalina. O 

Ondansetron  (6 mM) foi administrado por via i.pl. 15 min. antes do BDS 391.  Como controle foram 

utilizados animais tratados com salina, nas mesmas condições experimentais. *p<0,05 por comparação 

com o grupo salina. N = 4. 

 

4.12 Avaliação da ação da Biguanida, agonista de receptores 5-HT3 sobre a nocicepção 

induzida por formalina. 

 

Uma vez que foi detectado envolvimento de receptores 5-HT3 no efeito antinociceptivo 

do BDS 391, avaliamos presentemente, se o agonista seletivo deste receptor, a Biguanida, teria 

efeito antinociceptivo, utilizando o modelo de nocicepção induzida por formalina. Os resultados 

apresentados na Figura 17 indicam que este agonista inibiu parcialmente a nocicepção induzida 

pela formalina, interferindo com as duas fases desta resposta (Figuras 17A e 17B). Para avaliar se 

a dosa do Biguanida presentemente utilizada, induz apenas efeito local, este agonista na maior 

concentração, foi administrado na pata contralateral à pata injetada com formalina. Os resultados 

mostram que a Biguanida, na dose de 10 µM, injetada na pata contralateral, é capaz de inibir a 

nocicepção observada na fase 2 do teste de formalina, indicando que nesta concentração, o 



Results 

Resultados    

72 

 

 

agonista induz efeito sistêmico (17B).     
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Figura 17: Ação da Biguanida sobre a nocicepção manifesta induzida por formalina. A nocicepção induzida por 

formalina foi avaliada pelo numero de flinches (resposta) dos animais. A injeção de formalina induz 

duas fases distintas de nocicepção. Fase 1 (A), nocicepção neurogênica, observada até os 10 minutos 

inicais. A Fase 2 (B), nocicepção inflamatória, é observada entre o período de 20 – 40 minutos. A 

Biguanida (3, 6 e 10 µM) foi administrada por via i.pl. 30 min. antes da formalina 1 %. Como controle 

foi utilizada salina, administrada via i.pl.. Ipsilateral – Pata tratada com formalina 1 %. Clp – Pata 

contralateral à pata tratada com formalina 1 %. *p<0,05 por comparação com o grupo salina. N = 4. 
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4.13 Expressão de receptores 5-HT no nervo da pata e no gânglio da raiz dorsal (DRG) 

 

Dados de literatura têm evidenciado, por meio de estudos de expressão gênica, a presença, 

em tecidos periféricos, de receptores para serotonina dos subtipos 5-HT1, 5-HT2 e 5-HT3 (Chen et 

al., 1998; Pierce et al., 1996; Nicholson et al., 2003). No entanto, ainda não havia sido 

caracterizada a expressão protéica para estes receptores serotoninérgicos em nervo plantar e em 

células do gânglio da raiz dorsal (DRG). Desta forma, baseado nos dados, presentemente obtidos, 

mostrando que receptores serotoninérgicos periféricos estão envolvidos no efeito do BDS 391, 

avaliamos, por meio de ensaios de “immunoblotting” a presença destes receptores nesses tecidos. 

Os resultados obtidos, ainda preliminares, indicam que os subtipos 5-HT1 e 5-HT2 são expressos 

tanto no DRG quanto nas terminações nervosas periféricas obtidas de animais naive (Figura 18A 

e B). Os resultados sugerem que o subtipo 5-HT2 é expresso, em tecidos periféricos, em maior 

quantidade comparado ao subtipo 5-HT1a. Foi, também, observado que o receptor 5-HT2 é 

expresso principalmente na forma glicosilada. (Figura 18B). Por outro lado, a expressão protéica 

de receptores 5-HT3 foi detectada apenas nas terminações nervosas, mas não no DRG (Figura 

18C).  

A administração intraplantar de PGE2 não interferiu com a expressão de receptores 

serotoninérgicos tanto no nervo plantar ipsilateral à sua administração quanto no DRG, quando 

comparado com animais “naive” (NP) (Figura 18 A, B e C).  

Os valores quantitativos da expressão protéica dos receptores serotoninérgicos avaliados 

foram apresentados, por valores arbitrários, mostrando a relação dos valores obtidos (pixels) 

entre a expressão do subtipo de receptor 5-HT e a expressão protéica da GAPDH. 
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Figura 18: Expressão protéica de receptores serotoninérgicos 5-HT1a (A), 5-HT2 (B) e 5-HT3 (C). A expressão dos 

receptores foi avaliada por immunoblotting do lisado total do nervo da pata, na ausência (NP) ou 

vigência de sensibilização induzida por PGE2 (PP) e do gânglio da raiz dorsal, na ausência de 

sensibilização (NG). O lisado do nervo da pata do grupo PP foi obtido 180 min. após a administração de 

PGE2. Os valores estão normalizados pela expressão de GAPDH. Gly-5-HT2 representa a expressão do 

receptor 5-HT2 glicosilado.  
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4.14 Ensaio de ligação (“binding”) do BDS 391 a receptores serotoninérgicos 

 

Apesar dos resultados farmacológicos evidenciarem a participação de receptores do 

subtipo 5-HT3 no efeito antinociceptivo induzido pelo BDS 391, os resultados obtidos nos 

ensaios de ligação, mostraram que o BDS 391, na maior dose avaliada (2 μM), não foi capaz de 

deslocar a ligação dos radioligantes [
3
H] 8-OH-DPAT (1,5 nM), [

3
H] Kentanserin (0,5 nM) e [

3
H] 

GR65630 (0,69 nM), respectivamente, antagonistas específicos de receptores 5-HT1a, 5-HT2 e 5-

HT3. Estes dados preliminares sugerem que o efeito do BDS 391 não é decorrente de uma ação 

direta sobre os receptores 5-HT. 
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Figura 19: Avaliação da afinidade do BDS 391 por receptores 5-HT. O BDS 391 (2μM)  não interferiu 

significativamente  com a ligação do radioligantes. Respostas significativas são determinadas quando o 

composto é capaz de deslocar valores  ≥ 50% dos radioligantes.  

 

4.15 Envolvimento de canais para Potássio dependentes de voltagem (Kv) no efeito 

antinociceptivo induzido pelo BDS 391 

 

Como mencionado na Introdução, dados preliminares sugerem a participação de canais 

para potássio dependentes de voltagem no efeito antinociceptivo induzido pelo BDS 391. Para 

ampliar a caracterização do mecanismo de ação antinociceptiva induzida pela molécula isolada 

da B. cangicum foi avaliada presentemente, por meio de ensaios eletrofisiológicos, a possível 
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ação direta desta molécula sobre correntes iônicas em diferentes canais para potássio. Estes 

estudos foram desenvolvidos no Laboratório de Toxicologia do Departamento de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de Leuven – Bélgica, sob a orientação do Prof. Dr. Jan Tytgat, 

durante estágio realizado no período de 01 de Dezembro de 2009 a 06 de Janeiro de 2010. Os 

registros de correntes foram obtidos, pela técnica de “voltage clamp”, em ovócitos de Xenopus 

laevis. Os dados eletrofisiológicos evidenciaram que o BDS 391 na concentração de 4 µM não 

interferiu nas correntes iônicas dos canais Kv1.1 – 1.6, no canal Shaker de drosófila e no canal 

para potássio cardíaco humano (hERG). Estes dados estão apresentados na Figura 20. 

Para confirmar os resultados obtidos nos ensaios farmacológicos, foi avaliada 

presentemente, a ação do Tetraetilamônio (TEA, 160, 320 e 640 µg, i.pl), bloqueador 

inespecífico para Kv, no efeito antinociceptivo induzido pelo BDS 391, em modelo de 

hiperalgesia induzida por PGE2. O TEA foi administrado 30 minutos antes do BDS 391. Os 

resultados evidenciam que 3h após a administração de PGE2 ocorreu diminuição do limiar 

nociceptivo dos animais (Figura 21), caracterizando o fenômeno de hiperalgesia. O BDS 391, na 

concentração de 150 nM, reverteu a hiperalgesi ainduzida pela PGE2. O TEA inibiu, de forma 

dose-dependente, o efeito antinociceptivo do BDS 391(Figura 2).  

Estes resultados sugerem que o BDS 391 não é capaz de ativar diretamente os canais de 

potássio dependentes de voltagem. 
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Figura 20: Registros eletrofisiológicos em ovócitos de Xenopus laevis. Os canais para potássio Kv1.1 - 1.6, 

ShaherIR e hERG, foram expressos em ovócitos de X. laevis por meio da inoculação de um vetor 

(pGEM-HE). Os registros de “voltage clamp” na configuração “whole cell” foram obtidos utilizando um 

amplificador Clamp 500, filtrado a 1 KHz, utilizando o software pCLAMP (Molecular Devices, 

Sunnyvale, CA, USA). Em preto estão representados as correntes iônicas em canais para Potássio antes 

da aplicação do composto BDS391 (controle). Em vermelho está representado as correntes iônicas 

registradas após a aplicação do BDS391 na solução banho. 
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Figura 21: Participação de canais Kv no efeito antinociceptivo do BDS 391 em modelo de hiperalgesia induzida por 

PGE2.  O TEA (640, 320 e 160 µg/pata) foi administrado 30 minutos antes do BDS 391. Este ultimo, na 

dose 150nM, foi administrado 150min após a PGE2 (100ng/pata). Como controles, foram utilizados 

animais tratados com salina, nas mesmas condições experimentais. Para a avaliação do limiar nociceptivo 

foi utilizado o teste de pressão de patas. As medidas foram realizadas antes e 180 min. após a PGE2. Os 

dados representam a média  e.p.m. dos animais por grupo* p<0,05 por comparação com a medida inicial 

(linha tracejada). 

 

4.16 Efeito antinociceptivo do BDS 391 sintético e de seus análogos 

 

Neste estudo, foi também avaliado o efeito do BDS 391 sintético e de alguns análogos da 

molécula. Estes compostos foram obtidos em colaboração com o Prof. Dr. Katsuhiro Konno da 

Faculdade de Medicina Tropical da Universidade de Toyama. Foram desenvolvidos 3 novos 

compostos: 5-BrIAA-His, obtido pela alteração na posição do Br (Figura 22A), IAA-His, análogo 

sem a presença do Br na molécula (Figura 22B) e o 6BrIAA-OH, análogo  que não possui a 

ligação peptídica com a histidina (Figura 22C). 
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Figura 22: Síntese dos compostos BDS 391 e análogos. Os produtos sintéticos foram obtidos por um  sintetizador de 

peptídeos automatizado MAPS-8 (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão), pelo método de fase sólida. (A) 

5-BrIAA-His, (B) IAA-HIs e (C) 6-BrIAA-OH. 

 

Para confirmar a atividade do composto BDS 391 sintético e investigar se a presença ou a 

posição do Br na estrutura molecular do BDS 391 é importante para o efeito antinociceptivo 

observado, avaliamos o efeito antinocieptivo do BDS 391 sintético e seus análogos no modelo de 

hiperalgesia induzida por PGE2. Os resultados mostram que a PGE2 acarretou hiperalgesia, 

representada pela diminuição do limiar nociceptivo, quando comparado com a medida basal 

(linha tracejada, Figura 23). O BDS 391 sintético e seus análogos, na dose de 150 nM, reverteram 

a hiperalgesia induzida por PGE2 (Figura 23). O BDS 391 sintético, mas não o seus análogos, foi 

capaz tanto de reverter a hiperalgesia quanto de acarretar aumento do limiar nociceptivo, em 

relação a medida basal, assim como observado nos testes com o BDS 391 obtido a partir da 

peçonha da anêmona B. cangicum. 
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Figura 23: Efeito do BDS 391 sintético e seus análogos sobre a hiperalgesia induzida por prostaglandina E2 (PGE2). 

A sensibilidade dolorosa dos animais foi avaliada pelo teste de pressão da pata de ratos. Para a indução 

de hiperalgesia, os animais foram tratados com Prostaglandina E2 (100 ng/pata). O BDS 391 sintético e 

seus analogos, todos administrados na dose de 150 nM, foram administrados por via i.pl. 150 min. após a 

PGE2. Como controle foi utilizada salina. O teste de pressão de patas foi aplicado antes e 180 min. após a 

administração de PGE2. *p < 0,05 por comparação com a medida antes do tratamento, #p < 0,05 por 

comparação com o grupo salina. N = 5. 
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5 DISCUSSÃO 

 

As anêmonas do mar utilizam suas potentes toxinas para paralisar presas e/ou para se 

defenderem de predadores. Dentre estas toxinas, destacam-se os peptídeos neurotóxicos (3000 a 

6000 Da), que agem modulando canais iônicos (Diochot et al., 2003, 2004), e proteínas (~ 20000 

Da) com atividade hemolítica (Malpezzi e Freitas, 1991; Lagos et al., 2001; Anderluh e Macek, 

2002; Oliveira et al., 2004). Além destas toxinas, alguns compostos de baixo peso molecular 

foram também isolados da peçonha de anêmonas do mar (Garateix et al., 1996; Freitas e Sawaya, 

1990), contudo, a atividade biológica destes compostos ainda não é totalmente conhecida. 

Recentemente, foram isolados compostos bromados e de baixo peso molecular provenientes da 

peçonha de Bunodosoma cangicum, espécie encontrada no litoral Brasileiro. Estudos iniciais, 

realizados pelo nosso grupo, mostraram que um destes compostos, o BDS 391, é capaz de 

acarretar aumento no limiar nociceptivo basal de ratos e que este efeito é mediado pela ativação 

periférica de receptores serotoninérgicos e histaminérgicos e pela abertura de canais de potássio. 

Apesar destes dados, não havia sido avaliado ainda, o efeito deste composto em modelos de 

hipernocicepção aguda e crônica ou de nocicepção manifesta. Adicionalmente, não havia sido 

caracterizado o subtipo de receptor serotoninérgico e histaminérgico envolvido neste efeito. 

Assim, o objetivo geral deste projeto foi ampliar a caracterização do efeito antinociceptivo do 

BDS 391, utilizando diferentes modelos experimentais de avaliação de dor aguda e crônica, e dos 

mecanismos moleculares envolvidos nesta ação. No presente estudo, foi também elucidada a 

estrutura molecular do composto BDS 391 e avaliada a ação antinociceptiva de análogos 

sintéticos desta molécula.   

Durante o processo de isolamento do BDS 391, a partir da peçonha da anêmona B. 

cangicum, foi obtida uma fração denominada “fração V” (FrV), da qual foram obtidos, após 

repurificação, vários compostos de massas moleculares variando entre 300 e 600 Da. 

Observando-se os compostos provenientes dessa fração, podemos ver que a diferença de 2 

unidades de massa entre os íons detectados caracteriza a presença de compostos contendo 1 

átomo de bromo, devido esse elemento químico ter os isótopos Br79 e Br81. Esse achado é 

extremamente interessante, pois demonstra a presença, na peçonha de anêmonas, de compostos 
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halogenados de baixo peso molecular. Os estudos espectroscópicos apresentados nas Figuras 3, 4 

e 5 mostram que se trata de um grupo bromoindol conectado a um aminoácido histidina. Os 

resultados indicam similaridade estrutural do núcleo indol do BDS 391 com a molécula de 5-

hidroxitriptamina (5-HT) (serotonina), exceto pela presença de um Br e pela conexão com uma 

histidina. Este grupamento indol também ocorre no hormônio vegetal ácido indolil- acético 

(AIA). O AIA é um hormônio detectado na urina humana, sendo um produto de degradação do 

aminoácido triptofano. Apesar destes dados, não é possível ainda afirmar que a molécula BDS 

391 estaria presente na peçonha como fruto de degradação metabólica de aminoácidos ou se teria 

um papel efetivamente importante para a captura de presas, já que está presente nos cnidócitos e é 

injetado através dos nematocistos. Dados de literatura tem mostrado que moléculas de 5-HT, 

histamina e outras bioaminas estão presentes na peçonha de certas espécies de escorpiões e 

vespas (Adam e Weiss, 1959; Jaques e Schachter, 1954), mas esta é a primeira vez que se 

demosntra a presença de moléculas com estrura simile à serotonina, na peçonha de anemonas do 

mar. 

Ainda, como o BDS 391 é uma nova substância, cujas atividades biológicas não são 

conhecidas, investigamos presentemente, a possível ação tóxica deste composto. Neste estudo 

foram utilizados siris azuis adultos (Callinectes danae). Apesar da espécie C. danae não ser uma 

presa natural da anêmona B. cangicum, esses animais foram utilizados, em substituição aos 

camundongos usualmente utilizados nos testes de toxicidade, uma vez que pertencem ao mesmo 

grupo animal (Filo Artrópodes) de presas reais da anêmona B. cangicum, alem disso os testes 

realizados em siris necessita de uma quantidade menor das toxinas para realização dos testes.       

Os resultados obtidos indicam ausência de atividade tóxica para o BDS 391, uma vez que o 

composto, ao contrario das neurotoxinas utilizadas como controle positivo, não apresentou 

nenhuma atividade letal ou paralisante, até a dose máxima utilizada (2 mg/Kg, Tabela 2).   

Por apresentar, estruturalmente, um núcleo molecular serotonina-símile ligado a uma 

histidina, a possível ação do BDS 391 nas vias de transmissão da dor foi investigada. Como 

mencionado anteriormente, estudos iniciais realizados pelo nosso grupo, mostraram que o BDS 

391 é capaz de induzir aumento no limiar nociceptivo de ratos, quando administrado por via 

intraplantar, em reposta a um estimulo nociceptivo mecânico (teste de pressão de patas) aplicado 

na ausência de sensibilização. Estes dados indicaram uma possível atividade antinociceptiva 

periférica para este composto. Assim, com o intuito de ampliar a caracterização desse efeito, 
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avaliamos a ação do BDS 391 em outros modelos de nocicepção e hipernocicepção, como o 

modelo de hiperalgesia induzida pela PGE2, de dor neuropática induzida pela CCI e dor 

manifesta acarretada pela administração da formalina. 

A hiperalgesia induzida pela prostaglandina é um modelo comumente empregado em 

estudos experimentais de dor. A PGE2 não induz resposta inflamatória, mas age sensibilizando 

diretamente o neurônio sensitivo primário, pela interação com receptores acoplados a segundos-

mensageiros (Dray, 1995), causando diminuição do limiar de dor dos animais (Dray, 1995; 

Ferreira e Lorenzetti, 1981). Esta hiperalgesia é decorrente da ativação de receptores acoplados à 

proteína G estimulatória (Gs), resultando na estimulação da adenilato ciclase e aumento de AMPc 

intracelular (Ferreira e Nakamura, 1979; Taiwo e Levine, 1991). Este segundo mensageiro ativam 

as vias PKA dependente de AMPc (Cunha et al., 1999) e PKC dependente de fosfolipase C 

(Parada et al., 2005), resultando na despolarização da membrana celular e transmissão do impulso 

nociceptivo (Ferreira e Lorenzetti, 1994; Ito et al., 2001; Kassuya et al., 2007). Estudos 

eletrofisiológicos demonstram ainda, que a PGE2 aumenta a excitabilidade neuronal por suprimir 

as correntes de potássio (Evans et al., 1999) e/ou aumentando a atividade de canais de sódio 

resistentes à tetrodotoxina (England et al., 1996; Gold et al., 1996). Usualmente, a evidência de 

efeito analgésico periférico de um fármaco, sobre a hiperalgesia induzida pela PGE2, reflete ação 

direta deste fármaco sobre a atividade da fibra nervosa sensitiva aferente, responsável pela 

condução do impulso nociceptivo. Os resultados obtidos no presente estudo mostraram que o 

BDS 391foi capaz de reverter o quadro hiperalgésico causado pela PGE2 e também, na maior 

dose, de aumentar o limiar nociceptivo dos animais quando comparado com a medida basal, 

indicando a efetividade analgésica deste composto neste modelo de sensibilização. 

Além do modelo de sensibilização induzida por PGE2, avaliamos a efetividade do BDS 

391 em modelo de dor crônica, mais especificamente, em um modelo de dor neuropática. A 

injúria de nervos periféricos em humanos resulta, muitas vezes, em dor neuropática crônica, 

caracterizada por dor espontânea em queimação, acompanhada de alodinia (dor em resposta a 

estímulos não lesivos) e hiperalgesia (dor exagerada em resposta a estímulos lesivos) (Dworkin et 

al., 2003; Payne e Norfleet, 1986). Este tipo de dor é usualmente de difícil controle, produzindo 

enorme repercussão na vida dos pacientes, de seus familiares e na sociedade como um todo 

(Caviedes e Herranz, 2002).  
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No nosso estudo foi utilizado um modelo de dor neuropática induzida pela constrição 

crônica do nervo isquiático de ratos, de acordo com o método descrito por Bennett e Xie (1993, 

1988). Neste método, a injúria parcial do nervo isquiático de rato ocorre como conseqüência à 

constrição do nervo, resultando em lesão parcial das fibras C. É importante ressaltar que no 

modelo presentemente utilizado, não foi observado o fenômeno de autotomia, usualmente 

detectado em modelos de ligaduras firmes do nervo isquiático, em que há destruição de todas as 

fibras nociceptivas (Seltzer et al., 1990). O modelo de dor neuropática acarretou aumento da 

sensibilidade dos animais tanto para estímulos nociceptivos (hiperalgesia), quanto para estímulos 

táteis (alodinia). Nossos dados mostraram que a administração via intraplantar, do BDS 391, no 

14
o
 dia pós-operatório, inibiu a hiperalgesia e reverteu parcialmente a alodinia induzidas pela 

CCI, indicando a efetividade deste composto também em modelos de dor crônica. Esses dados 

são de grande importância, uma vez que, como mencionado anteriormente, os processos de dores 

crônicas são de difícil controle, sendo estas dores resistentes a diversas classes de analgésicos, 

incluindo fármacos opióides (Siegling et al., 2001, Fundytus et al., 2001, Collins et al., 2000).  

No presente estudo foi também avaliado o efeito do BDS 391 em um modelo de dor 

manifesta. Introduzido por Dubuisson e Dennis (1977), o modelo de dor manifesta induzida pela 

formalina é amplamente utilizado na caracterização de novas moléculas com ação analgésica, 

sendo considerado um modelo de dor inflamatória tônica (Tjolsen et al., 1992). A administração 

subcutânea, na pata de ratos, da formalina induz resposta comportamental estereotipada. Dentre 

os comportamentos, o movimento de levantar e abaixar a pata injetada (“flinche”) foi 

presentemente utilizado como parâmetro da resposta nociceptiva. A reposta nociceptiva da 

formalina ocorre em duas fases distintas: a fase inicial (fase 1), caracterizada como nocicepção 

neurogênica, ocorre nos primeiros 10 minutos após a administração da formalina. Após um breve 

período, inicia-se a fase inflamatória (fase 2) que pode persistir por um período de até 1 h após a 

administração da formalina (Shibata et al., 1989; Wheeler-Aceto et al., 1990). A reposta inicial da 

formalina é atribuída ao efeito direto da formalina sobre os nociceptores (Hunskaar e Hole, 1987; 

Puig e Sorkin, 1996). Contudo, esta ativação direta das fibras sensoriais primárias pela formalina 

é questionada, uma vez que a bradicinina e antagonistas 5-HT são capazes de diminuir 

significativamente a resposta da fase 1 do teste de formalina (Doak e Sawynok, 1997; Corrêa e 

Calixto, 1993). Já a fase 2 desta resposta está relacionada à liberação local de mediadores 

endógenos responsáveis pela sensibilização dos neurônios sensitivos, sendo considerada uma fase 
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inflamatória. Assim como o observado nos modelos de hiperalgesia induzida por PGE2 e dor 

neuropática induzida por constrição do nervo ciático de ratos, o BDS 391 interferiu na 

nocicepção induzida pela formalina. Nas duas doses utilizadas (150 nM e 1,5 µM), o composto 

BDS 391 reverteu parcialmente a fase neurogênica do teste de formalina e na maior 

concentração, inibiu a fase 2 da resposta a formalina (Figura 9). 

Estes dados, em conjunto, indicam que o BDS 391 é capaz de induzir potente efeito 

antinociceptivo em diferentes modelos experimentais de dor. Este é o primeiro estudo que mostra 

atividade antinociceptiva para um composto de baixo peso molecular, não peptídico, obtido de 

uma anêmona do mar. Cabe ressaltar que, recentemente, foi descrito na literatura o efeito 

analgésico de um polipeptídio obtido a partir da peçonha da anêmona Heteractis crispa (Andreev 

et al., 2008). Este polipeptídio, de 56 resíduos de aminoácidos, denominado APHC1, é capaz de 

interagir com receptores TRPV1, bloqueando parcialmente as correntes iônicas induzidas por 

capsaicina. 

Nesta fase do desenvolvimento do projeto, procedemos à caracterização dos mecanismos 

envolvidos no efeito antinociceptivo do BDS 391 nos modelos de hiperalgesia induzida por 

PGE2, dor neuropática (CCI) e dor manifesta induzida pela injeção de formalina. Como 

mencionado na Introdução, foi demonstrado anteriormente, pelo nosso grupo, o envolvimento de 

receptores para serotonina no aumento do limiar nociceptivo induzido pelo BDS 391 no teste de 

pressão de pata, na ausência de sensibilização. Os dados presentemente obtidos confirmam que 

receptores periféricos para serotonina estão envolvidos no efeito do BDS 391, contudo o subtipo 

de receptor serotoninérgico responsável pelo efeito deste composto depende do modelo 

experimental utilizado. Assim, os resultados obtidos indicam que os receptores 5-HT1 não estão 

envolvidos no efeito do BDS 391, uma vez que a Spiroxatrina, antagonista do receptor 5-HT1, 

não interferiu na antinocicepção induzida pelo BDS 391, no modelo de hiperalgesia induzida por 

PGE2. Estes dados confirmam os resultados obtidos anteriormente, no teste de pressão de pata, na 

ausência de sensibilização, de que os receptores serotoninérgicos periféricos do subtipo 5-HT1 

não participam do aumento do limiar nociceptivo de ratos induzido pelo BDS 391 (Ferreira Jr e 

Cury, 2010 – manuscrito em elaboração). Curiosamente, o Ketanserim, antagonista seletivo para 

o receptor 5-HT2, reverteu parcialmente a antinocicepção do BDS 391 no modelo de hiperalgesia 

induzida por PGE2. Estes resultados diferem do observado anteriormente, em que não foi 

detectado o envolvimento do receptor 5-HT2 no efeito do composto BDS 391 no modelo de 
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pressão de patas de ratos, na ausência de sensibilização periférica (Ferreira Jr e Cury, 2010 – 

manuscrito em elaboração). Estes dados indicam que a presença de sensibilização periférica pode 

influenciar os mecanismos envolvidos no efeito antinociceptivo do BDS 391, bem como sugerir 

que perifericamente, a ativação de receptores 5-HT2, na presença de sensibilização, pode 

acarretar efeito antinociceptivo. Os dados presentemente obtidos confirmam ainda que os 

receptores 5-HT3 são os principais receptores envolvidos no efeito antinociceptivo do BDS 391, 

uma vez que o Ondansetron, antagonista destes receptores, inibiu o efeito analgésico induzido 

pelo BDS 391 no modelo de hiperalgesia induzida pela PGE2 (Figura 14C) e também no teste de 

pressão de patas de ratos na ausência de sensibilização periférica (Ferreira Jr e Cury, 2010 – 

manuscrito em elaboração). É importante salientar que a ativação dos receptores 5-HT3 é 

influenciada por diversos fatores, não completamente identificados (Faerber et al., 2007). Os 

subtipos de receptores 5-HT3 e 5-HT2 são co-expressos nas fibras nociceptivas periféricas (Meller 

et al., 1991) e a interação entre estes subtipos de receptores tem sido observada. Assim, Hu e 

colaboradores (Hu et al., 2004) mostraram que a ativação do receptor 5-HT3 pode ser 

potencializada pela ativação do receptor 5-HT2. Assim, nas nossas condições experimentais, a 

possível interação entre os receptores 5-HT3 e 5-HT2 deve ser considerada.  

Uma vez caracterizada a participação do receptor 5-HT3 no efeito do BDS 391, na 

hiperalgesia induzida por PGE2, buscamos avaliar se o mesmo receptor estaria envolvido na 

antinocicepção induzida pela molécula BDS 391, nos modelos de dor manifesta e dor crônica. Os 

resultados apresentados nas Figuras 15 e 16, corroboram os dados mostrando que o receptor 5-

HT3 medeia o efeito antinociceptivo do BDS 391.  

Para confirmar que a ativação de receptores 5-HT3 periféricos induz antinocicepção, foi 

presentemente avaliada a ação da Biguanida, agonista seletivo para receptores 5-HT3, no modelo 

de dor manifesta induzida por formalina. Nossos dados mostraram que a Biguanida inibe as duas 

fases do teste de formalina. Para avaliar se o agonista, nas doses utilizadas, apresenta apenas 

efeito local, foi realizado um experimento adicional, em que o agonista foi administrado na pata 

contralateral à pata injetada com formalina 1 %. Os resultados mostraram que, na maior dose, o 

agonista, administrado na pata contralateral, inibe a nocicepção induzida pela formalina, 

sugerindo que nesta dose, o efeito do agonista é sistêmico. 

Os nossos resultados evidenciando que a ativação dos receptores 5-HT3, nos tecidos 
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periféricos, induz efeito antinociceptivo, são interessantes e importantes, uma vez que, de acordo 

com dados de literatura, o envolvimento destes receptores na transmissão do estimulo doloroso 

ainda é bastante controverso (Sommer, 2004, 2006). Os receptores 5-HT3, localizados nas 

terminações nervosas pré-sinapticas, tem importante função no controle da liberação de 

neurotransmissores como glutamato, substancia P, dopaminas, GABA, acetilcolina e a própria 

serotonina (Greenshaw e Silverstorne, 1997; Funahashi et al., 2004). Por outro lado, a ativação 

dos receptores 5-HT3 pós-sinapticos, induz rápida despolarização, que resulta do influxo de ions 

Na
+
 e K

+
 (Ronde e Nichols, 1998). Desta forma, os resultados presentemente obtidos corroboram 

com a hipótese de que o envolvimento dos receptores 5-HT3 na via de sinalização dolorosa é 

condicionado a localização destes receptores, assim como ao modelo de nocicepção utilizado 

(Faerber et al., 2007).  

É importante lembrar que, de acordo com os resultados de HR-MS/MS e NMR, o BDS 

391 possui um núcleo estrutural similar a 5-HT (Figura 7). Uma analise comparativa dessa 

estrutura com os agonistas e antagonistas clássicos para o receptor 5-HT3 (Lochner e Lummis, 

2010; Thompson e Lummis; 2006), evidencia a alta similaridade entre o BDS 391 e esses 

compostos, reforçando a idéia da possível interação do BDS 391 com o subtipo de receptor 5-

HT3. No entanto, os resultados dos ensaios de ligação ora obtidos sugerem que, apesar do efeito 

antinociceptivo ser mediado pela ativação de receptores 5-HT3, o BDS 391 não é capaz de ativar 

diretamente estes receptores, uma vez que este composto não interferiu, nos ensaios de “binding” 

com a ligação dos antagonistas radioligantes específicos para os receptores 5-HT1a, 5-HT2 e       

5-HT3. Contudo, deve-se ressaltar que esses resultados não excluem a possibilidade de interação 

do BDS 391 com outro sitio de ligação do receptor 5-HT3, distinto do sitio de ligação do 

antagonista seletivo deste receptor.  

Conforme mencionado na Introdução, dados de literatura têm indicado a presença de 

receptores serotoninérgicos nos neurônios sensitivos, detectada por meio de analises da expressão 

gênica destes receptores (Chen et al., 1998, Nicholson et al., 2003). Contudo, não existem relatos 

da detecção da expressão protéica deste receptor nestes tecidos. Assim, em decorrência da 

detecção do envolvimento destes receptores no efeito periférico do BDS 391, confirmamos, 

presentemente, por meio da avaliação da expressão protéica (ensaios de immunobloting), a 

presença dos subtipos de receptores nestes neurônios. Os dados indicam que os receptores 5-HT1a 
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e 5-HT2 estão expressos tanto no nervo da pata quanto no DRG. A expressão protéica do receptor 

5-HT3 foi detectada no tecido do nervo da pata, mas interessantemente, não foi detectada, nas 

nossas condições experimentais, no corpo celular de neurônios sensitivos (DRG). Cabe ressaltar 

que dados de literatura tem evidenciado a expressão do RNAm para este receptor no DRG 

(Morales et al., 2001). Até o momento, não temos dados que possam explicar a ausência de 

detecção da expressão deste receptor no DRG, mas deve-se considerar que a expressão protéica 

para o receptor 5-HT3 pode estar ocorrendo em baixas quantidades ou que dependa de outros 

estímulos, dificultando a sua detecção pelos ensaios de immunoblotting, ou ainda, que os tempos 

utilizados no presente estudo, para a coleta do material, não tenham sido adequados para 

possibilitar esta detecção.  

Vários dados de literatura têm indicado que, na presença de inflamação ou lesão tecidual, 

ocorre aumento da expressão gênica e protéica de receptores, como por exemplo, de receptores 

opióides (Hassan et al., 1993; Schafer et al., 1995; Ji et al., 1995). Dados recentes obtidos pelo 

nosso grupo, mostram que a prostaglandina E2 é capaz não só de aumentar a expressão de 

receptores opióides, mas também de favorecer a maior ativação destes receptores pelo seu 

agonista (Zambelli e Cury, 2010 – manuscrito em elaboração)
2
. Assim, investigamos 

presentemente, se a sensibilização por prostaglandina acarretaria alteração na expressão de 

receptores serotoninérgicos, o que poderia favorecer a ativação destes receptores pelo BDS 391. 

Os resultados indicam que nas nossas condições experimentais, a PGE2 não é capaz de alterar a 

expressão protéica de nenhum dos sub-tipos de receptores serotoninérgicos avaliados.

No presente estudo avaliamos, também, o envolvimento de receptores para histamina na 

ação do BDS 391. Experimentos iniciais, utilizando o teste de pressão de patas, na ausência de 

sensibilização, indicaram que os receptores histaminérgicos estavam envolvidos no aumento do 

limiar nociceptivo induzido pelo BDS 391. Os dados obtidos indicam que, na presença de 

sensibilização, ao contrário do observado anteriormente, os receptores histaminérgicos não estão 

envolvidos no efeito antinociceptivo do BDS 391, uma vez que a Pirilamina, SKF e Tioperamida, 

antagonistas seletivos, respectivamente, para H1, H2 e H3, não interferiram com este efeito. As 

doses dos antagonistas utilizadas neste estudo estiveram baseadas em dados de literatura, uma 

vez que não foi possível a padronização destas doses, utilizando os respectivos agonistas, neste 

modelo de pressão de pata. 
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Estudos iniciais sobre o efeito antinociceptivo do BDS 391, indicaram ainda, a  

participação de canais para potássio dependente de voltagem neste efeito. Para ampliar a 

caracterização deste mecanismo, realizamos ensaios farmacológicos, avaliando se, na presença de 

sensibilização por PGE2, os canais para potássio estariam também envolvidos no efeito 

antinociceptivo desta molécula. Para tanto, utilizamos o Tetraetilamônio (TEA), bloqueador 

inespecífico para Kv. Os resultados obtidos confirmaram o envolvimento destes canais, uma vez 

que o TEA foi capaz de reverter o efeito antinociceptivo induzido pelo BDS 391. Baseados nestes 

dados, foram realizados estudos eletrofisiológicos para avaliar a possível ação direta do BDS 391 

sobre a atividade dos canais de potássio.  Os resultados demonstram que o BDS 391 não foi 

capaz de interferir com as correntes iônicas dos canais de potássio dependentes de voltagem, 

canais estes expressos em ovócitos de Xenopus laevis. Desta forma, os resultados dos estudos 

farmacológicos indicando o envolvimento de canais para potássio dependentes de voltagem no 

efeito do BDS 391, indicam que esta ação pode ser indireta e decorrente da ativação do receptor 

serotoninérgico. Ronde e Nichols (1998) evidenciaram que a ativação de receptores 5-HT3 induz 

despolarização do neurônio por influxo de correntes de Na
+
 e K

+
. Adicionalmente, dados da 

literatura tem indicado que o TEA pode bloquear receptores 5-HT3 (Kooyman et al., 1993), o que 

pode ter contribuído para os resultados ora obtidos. 

Os dados apresentados até o momento indicam que o BDS 391, o qual é composto de um 

núcleo estrutural semelhante à serotonina, apresenta efeito analgésico periférico, em diferentes 

modelos de nocicepção. Este efeito é mediado pela ativação de receptores serotoninérgicos, 

sendo o subtipo 5-HT3 o principal receptor envolvido nesta ação. É importante ressaltar que 

grande parte dos estudos realizados na área de Toxinologia refere-se à caracterização bioquímica 

e farmacológica de moléculas protéicas e polipeptídios. Assim, a caracterização da atividade 

biológica do BDS 391, um composto não peptídico, se constitui em importante ferramenta em 

estudos na área de toxinas e também em estudos visando ampliar o conhecimento sobre os 

mecanismos moleculares envolvidos na dor e seu controle, além de fornecer a possibilidade da 

utilização desta molécula como modelo para o desenvolvimento de novos fármacos com 

atividade analgésica. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos nesse estudo demonstram que: 

  o BDS 391 induz efeito antinociceptivo, quando administrado via i.pl., nos modelos 

de nocicepção manifesta e hipernocicepção aguda e persistente; 

 o efeito antinociceptivo induzido pelo BDS 391 é mediado pela ativação de receptores 

5-HT3 para serotonina periféricos. 

 a ação do BDS 391 não é decorrente de interação direta do BDS 391 com o sitio de 

ligação do antagonista específico para 5-HT3; 

 a ação analgésica induzida pelo BDS 391 envolve abertura de canais para potássio 

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

desses canais. 
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