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RESUMO 
 

Rodrigues L. Efeito de doadores de H2S no controle do prurido e inflamação 
cutânea em camundongos. [dissertação (Mestrado em Farmacologia)] – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo; 2012. 
 
O prurido (coceira) é uma modalidade sensorial que, semelhantemente à dor, 
atua como mecanismo de proteção do organismo. Apesar dos avanços na 
terapia antipruriginosa, tais como os antagonistas de histamina, esses agentes 
são ineficazes em muitos pacientes, sugerindo que mecanismos alternativos 
estão envolvidos na condução do prurido. Recentemente, o novo mediador 
gasoso (H2S) produzido endogenamente em mamíferos, vem se destacando 
pelas suas ações antiinflamatória e sensorial (anti-nocicepção). Todavia, seu 
papel no prurido ainda é desconhecido. Os objetivos deste estudo incluíram: 1) 
investigar o efeito de doadores de H2S (Na2S e reagente de Lawesson - LR) no 
prurido e inflamação cutânea frente à injeção intradérmica (i.d.) de histamina e 
composto 48/80 (C48/80) na pele dorsal de camundongos e, 2) avaliar a 
cinética de geração local (pele) do H2S e a expressão das respectivas enzimas 
cystathionine- -synthase (CBS) e cystathionine- -lyase (CSE) envolvidas na 
sua síntese. A injeção i.d. de histamina ou C48/80 induziu aumento significativo 
da frequência de coceira, além de promover potente extravasamento 
plasmático em relação ao veículo Tyrode. O C48/80 também promoveu 
aumento da atividade da mieloperoxidase (MPO) 4 h após a injeção, indicativo 
de influxo de leucócitos. O tratamento (coinjeção) na pele com o Na2S (1 – 100 
nmol/sítio) ou LR (3 – 300 nmol/sítio) reduziu (P<0,05) a inflamação cutânea 
evocado por histamina e C48/80, mas somente inibiu significativamente o 
prurido induzido por histamina. Os ensaios de Western blot e cinética de 
geração de H2S revelaram, pela primeira vez, a expressão constitutiva das 
enzimas CSE e CBS e a geração local de H2S na pele de camundongos 
BALB/c. A inflamação cutânea não afetou a expressão dessas enzimas. 
Conclui-se que as enzimas CBS e CSE estão expressas constitutivamente na 
pele, e que o aumento na biodisponibilidade do H2S local, via emprego de 
doadores desse gás, exerce efeitos protetores, capazes de inibir a inflamação 
cutânea induzida por histamina e C48/80 e, ainda, reduzir o prurido frente à 
histamina. Sugere-se que doadores de H2S representam um potencial 
terapêutico para o tratamento do prurido e inflamação cutânea. 
 
Palavras-chave: Sulfeto de hidrogênio. Prurido. Extravasamento plasmático. 
Histamina. Composto 48/80. Camundongo. 



ABSTRACT 
 
Rodrigues L. Effect of H2S donors in the control of pruritus and cutaneous 
inflammation in the mice. [Master thesis]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo; 2012.  
  
Pruritus (itching) is a sensory modality that, similarly to pain, acts as a 
protective mechanism for the organism. Despite advances in anti-pruritic 
therapy with histamine antagonists occurred, these agents are sometimes 
ineffective in most patients, thus suggesting that alternative mechanisms are 
involved in the itching conduction. Recently, the new gaseous mediator (H2S) 
endogenously produced in mammals, has been highlighted as an important 
modulator in the inflammatory and sensory (nociceptive) processes regulation, 
although its role in pruritus is still unknown. This study aimed: 1) to investigate 
the effect of H2S donors (Na2S and Lawesson's reagent - LR) in pruritus and 
cutaneous inflammation induced by histamine and compound 48/80 (C48/80) 
intradermally injected (i.d.) in the mice dorsal skin, 2) to evaluate the kinetics of 
H2S generation and its enzymes expression cystathionine- -synthase (CBS) 
and cystathionine- -lyase (CSE) in the naïve and inflamed skin, The i.d. 
injection of C48/80 or histamine induced an increased itching frequency, and 
lead to a potent plasma extravasation as compared to its vehicle (Tyrode). 
Additionally, C48/80 caused a marked increase in myeloperoxidase (MPO) 
activity 4 h after injection. Treatment (co-injection) of the skin with Na2S (1–100 
nmol/site) or LR (3–300 nmol/site) significantly reduced plasma extravasation 
and MPO activity evoked by C48/80 or histamine, but only ameliorated 
histamine-induced pruritus. Whereas Western blot analyzes revealed, for the 
first time, a constitutive expression of CSE and CBS in mouse naïve skin, the 
kinetic H2S assay demonstrated a regular production of this gas in the naïve 
skin of BALB/c mice. We conclude that the increase in H2S bioavailability in the 
skin, by the use of H2S donors, exerts a protective effect against cutaneous 
inflammation and pruritus. Thus, H2S donors may represent a potential 
alternative therapeutic class for the treatment of pruritus associated with 
cutaneous inflammation and pruritus. 
 
 
Keywords: Hydrogen sulfide. Pruritus. Plasma extravasation. Histamine. 
Compound 48/80. Mice.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Estrutura e função da pele  
 

A pele, além da proteção mecânica e sensorial oferecida ao organismo, 

atua como interface entre o corpo e o meio ambiente. Desta feita, alterações na 

homeostase de seu funcionamento desencadeiam prejuízos enormes para o 

organismo. Nesse contexto, as doenças dermatológicas, tais como urticária, 

eczema atópico, psoríase, mastocitose cutânea, dermatites entre outras, são 

exemplos de alterações que ocorrem na pele e afetam grandemente a 

qualidade de vida do ser humano. Isto porque o prurido (coceira) constitui um 

sintoma altamente desagradável e dominante nessas patologias de pele 

(Greaves e Wall, 1996; Pettigrew et al., 2010; Yoshipovitch et al., 2003). 

Considerada o maior e mais versátil órgão do corpo humano, a pele 

abrange uma área de até dois m2 num indivíduo adulto. Possui mais de dois 

milhões de glândulas sudoríparas e cinco milhões de pelos, que cobrem 

diversas regiões do corpo, com exceção das palmas das mãos e região plantar 

dos pés. Constituída basicamente por um epitélio exterior escamoso 

estratificado, de origem ectodérmica (epiderme), e camada inferior mais 

espessa e vascularizada, de origem mesodérmica (derme), com espessura que 

varia entre 0,5–5 mm (Mcglone e Reilly, 2010; Stander et al., 2003). 

Essa estrutura é densamente inervada por uma rede de fibras nervosas 

aferentes sensoriais especializados e eferentes autonômicos, que inervam as 

glândulas sebáceas, sudoríparas, vasos sanguíneos e folículos capilares. Os 

neurônios aferentes (ou sensoriais) representam a maior parte da inervação do 

tecido cutâneo e conduzem a informação da periferia (de receptores ou órgãos 

do sentido) até o sistema nervoso central (SNC). Portanto, são responsáveis 

por transmitir diversos estímulos (Boulais e Misery, 2008).  

A classificação das fibras sensoriais, feita com base no grau de 

mielinização axonal que determina a velocidade de condução dos impulsos 

nervosos, inclui as fibras do tipo A e C. As fibras nervosas do tipo A 

subdividem-se em ,  e . O subtipo A  são fibras de grande diâmetro (20 

µm) e axônios mielinizados, que desempenham alta velocidade de condução 

(120 m/s), tais como os neurônios musculares proprioceptivos. As fibras A  
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participam do tato discriminativo e contêm axônios mielinizados com diâmetro 

intermediário/médio (10 µm) e alta velocidade de condução (80 m/s). Além 

disso, possuem baixo limiar de ativação. As fibras A , cujo axônio mielinizado 

possui menor diâmetro (2,5 µm), apresentam baixa velocidade de condução 

(12 m/s) e participam, principalmente, da transmissão de estímulos 

nociceptivos e térmicos. Em contrapartida, as fibras sensoriais do tipo C 

possuem axônios amielínicos, de pequeno diâmetro (1 µm), e baixa velocidade 

de condução (< 1 m/s). Tais fibras estão envolvidas na transmissão de 

estímulos tátil (grosseiro), nociceptivo (sensação dolorosa) e das sensações de 

cócegas e prurido (Julius e Basbaum, 2001; Mcglone e Reilly, 2010). 

 

1.2 Prurido e suas bases neurofisiológicas 
 

Há mais de 350 anos, o médico alemão Samuel Hafenreffer (1660) 

definiu o prurido como “uma sensação desagradável com origem na pele, que 

leva o indivíduo ao desejo ou reflexo de coçar-se” (Wahlgren, 1995). Devido à 

ampla variação de significado do termo desagradável contido na definição 

original da coceira, Savin, 1998 a re-defeniu como “uma sensação que, se 

suficiente forte, irá provocar reflexo ou desejo para coçar-se”.  

Mais recentemente, o Fórum Internacional para o estudo da coceira 

(International Forum for the Study of Itch – IFSI) estabeleceu que o sinal de 

coceira superior a seis semanas de duração, classifica a coceira como uma 

condição crônica (Ständer et al., 2007). A coceira crônica torna-se incômoda e 

debilitante, afetando profundamente a qualidade de vida de seus portadores 

(Yosipovitch et al., 2003). Todavia, vale ressaltar que o prurido per se não  é  

uma doença, mas sim um dos principais sintomas de doenças de pele e de 

algumas doenças sistêmicas e neurológicas (Ständer et al., 2008; Wallengren, 

2005) e, por conta disso, de difícil classificação.  

Postula-se que a classificação neurofisiológica da coceira, baseada no 

seu local de origem, determina que esta poderá ser de origem periférica 

(dérmica ou neuropática) ou central (neuropática, neurogênica ou psicogênica) 

(Twycross et al., 2003). Enquanto a coceira de origem dérmica resulta da 

estimulação das terminações nervosas cutâneas por um ou vários agentes 

pruritogênicos, a coceira do tipo neuropática decorre de uma lesão na região 
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periférica ou central da via aferente pruriceptiva. A coceira de origem 

neurogênica associa-se, em geral, a algum fenômeno que eleva a 

concentração de opioides e, consequentemente, aumenta o tônus opioidérgico. 

Já a coceira de origem psicogênica, associa-se aos distúrbios psiquiátricos ou 

fatores psicológicos.  

 Buscando estabelecer critérios clínicos para a classificação da coceira, 

membros da IFSI (Ständer et al., 2007) subdividiram em três categorias os 

pacientes acometidos por tal sintoma: I – prurido associado às doenças de 

pele, com lesões primárias decorrentes de alterações causadas pela própria 

doença, II – prurido em pacientes com a pele normal, mas com doenças 

sistêmicas, neurológicas ou psicossomáticas e, III – prurido crônico, com 

lesões secundárias na pele, adquiridas pelo ato de cocar-se frequentemente 

por longos períodos (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Classificação etiológica das diferentes categorias da coceira de 

acordo com a origem.  
 

CATEGORIA DOENÇAS 
I – Dermatológica 
(grupo I e III) da pele (psoríase, dermatite atópica, urticária) 

II – Sistêmica 
(grupo II e III)  

com origem em outros órgãos, como o fígado (cirrose 
biliar primária) e rim (insuficiência renal crônica) 

III – Neurológica  
(grupo II e III) 

oriundas no SNC e periférico (lesão, compressão 
nervos) 

IV – Psicogênica / Psicossomática 
(grupo II e III) 

origem somatoforme com co-morbidade de doenças 
psicogênicas e psicossomáticas 

V – Mistas  sobreposição e coexistência de várias doenças 

VI – Outras  origem indeterminada 

  
FONTE: Adaptada de Ständer et al. (2007) 

 

Paralelamente, teorias de codificação neural e hipóteses foram também 

estabelecidas para tentar explicar o mecanismo de sinalização da coceira. 

Dentre elas, estão as teorias da intensidade e da especificidade.  

A teoria da intensidade sugere que a mesma população de neurônios 

nociceptivos (nociceptores) sinaliza tanto para a coceira quanto para dor. A 
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distinção entre ambos os fenômenos baseia-se na frequência e intensidade da 

estimulação nervosa (von Frey, 1922). Ou seja, na vigência da ativação de 

baixa intensidade dos neurônios, experimenta-se a sensação de coceira, 

enquanto a ativação de alta intensidade destes resulta na sensação de dor. 

Em contraste, a teoria da especificidade determina que estímulos que 

desencadeiam as sensações de coceira e dor, gerados na periferia, são 

transmitidos por vias aferentes distintas. Por seu turno, sugere-se que, em 

geral, a aplicação de baixas concentrações de substâncias algogênicas não 

produz a sensação de coceira, mas sim, a sensação dolorosa de baixa 

intensidade (Bíró et al., 2007). Tais achados não corroboram a teoria da 

intensidade e, ao contrário, sugerem que mudanças na frequência de ativação 

da mesma população de fibras nervosas não são capazes de transmitir os 

fenômenos de dor e coceira.  

Em 1997, Schmelz et al. (1997) forneceram as primeiras evidências 

sobre a existência de um subtipo de fibras aferentes do tipo C, específicas para 

condução do prurido. Estas se mostraram sensíveis à estimulação por 

histamina, mas insensíveis à estimulação mecânica. A partir desse 

conhecimento, as fibras C foram subclassificadas como mecanicamente 

insensíveis e sensíveis à histamina (fibras CMi[hist+]). Cabe ressaltar que o tipo 

mais comum de fibras C, conhecidas como nociceptores mecânicos e 

termossensíveis (polimodais), ao contrário das fibras CMi[hist+], respondem de 

forma reduzida à histamina.  

 Os diferentes tipos de fibras C distribuem-se de forma pouco uniforme 

na periferia, onde se observa a predominância, aproximadamente 80%, de 

nociceptores polimodais (Schmidt et al., 1997). Os 20% restantes, 

correspondem, na sua maioria, aos nociceptores mecanicamente insensíveis 

(fibras CMi). As fibras CMi[hist+] representam um sub-grupo de fibras CMi, 

correspondendo, aproximadamente, a 20% do total destas fibras (Steinhoff et 

al., 2006). 

Na inervação da pele, as fibras CMi[hist+] correspondem à 4 % das fibras 

C totais e destacam-se por sua velocidade de condução, que é extremamente 

lenta. Os nociceptores Cmi (fibras Cmi) são ativados por estímulos químicos; 

contudo, podem tornar-se responsivos à estimulação mecânica quando em 
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estado sensibilizado. Por conta disso, são também denominados nociceptores 

silenciosos ou adormecidos (Schmelz et al., 2000a).   

 O conhecimento de uma via especifica para a condução de estímulos 

que desencadeiam a sensação de coceira, exclusivamente por fibras CMi[hist+], 

adquiriu maior aceitação após estudos de Andrew e Craig, (2001), os quais 

observaram uma população de neurônios do trato espinotalâmico (neurônios 

secundários insensíveis à estimulação mecânica e com baixa velocidade de 

condução) no corno dorsal da medula espinal. Esses neurônios são sensíveis à 

aplicação periférica de histamina e projetam-se centralmente para regiões do 

tálamo, distintas dos neurônios de projeção para a dor, reforçando assim a 

teoria da especificidade. 

Como é de conhecimento, no local da aplicação intradérmica da 

histamina, observa-se a formação do eritema reflexo-axônico, caracterizado por 

vasodilatação neurogênica, induzida pela liberação de neuropeptídios, tais 

como a substância P (SP) e o peptídeo vasodilatador relacionado ao gene da 

calcitonina (CGRP) das fibras CMi[hist+] (Schmelz et al., 2000b). Ademais, a 

utilização de histamina em diversos estudos para o entendimento do prurido, 

fez com que este mediador se tornasse um dos agentes pruritogênicos mais 

estudados (Ikoma et al., 2006; Jeffry et al., 2011). 

Os efeitos da histamina ocorrem via ativação de receptores de histamina 

(H) acoplados à proteína G (GPCR). Até o momento, pelo menos quatro 

subtipos de receptores foram identificados, denominados H1, H2, H3 e H4 (Hill et 

al., 1997; Oda et al., 2000). Salienta-se que os subtipos H1 e  H4 são os 

principais receptores envolvidos na sensação de prurido (Bell et al., 2004; 

Rossbach et al., 2011; Suwa et al., 2011). 

Em humanos, a histamina é principalmente armazenada em grânulos 

intracelulares de mastócitos, juntamente com proteases e heparina de alto 

peso molecular, em quantidades que variam de 1 a 4 pg por célula (Church & 

Levi-Schaffer, 1997). Diversos modelos experimentais já avaliaram a liberação 

dos componentes granulares armazenados em mastócitos, via utilização da 

ferramenta farmacológica denominada composto 48/80 (C48/80). 

O C48/80 é um produto da condensação do N-metil-p-metoxifenetilamina 

com formaldeído, que resulta na formação de polimeros de baixo peso 

molecular, normalmente com grau de polimerização entre 3 e 6 unidades 
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poliméricas. Esse composto possui a propriedade de causar a desgranulação 

de mastócitos (de Vasconcelos et al., 2011; Kim et al., 1999; Ohta et al., 2002; 

Sugimoto et al., 1998; Suh et al., 2011) via ativação direta dos subtipos de 

proteína G (subtipo Gi2 e  Gi3). Isto culmina na ativação do mecanismo 

intracelular, que é dependente da estimulação da enzima PLC (PLC , que leva 

ao aumento de cálcio e a consequente exocitose dos conteúdos granulares 

dessas células (Ferry et al., 2002). 

 Pela grande capacidade do C48/80 causar prurido, muitos trabalhos 

investigam os mecanismos de sinalização dependente da liberação 

subsequente de histamina nesse fenômeno. Nesse sentido, Shim et al. (2007), 

em estudo para avaliar a relação entre histamina e TRPV1 (receptor da 

capsaicina), observaram que o influxo de correntes induzido por histamina em 

cultura de neurônios do gânglio da raiz dorsal de ratos ICR foi reduzido na 

presença da capsazepina, um antagonista dos receptores TRPV1. Além disso, 

quando o cDNA do subtipo de receptor H1 da histamina e do TRPV1 de ratos 

foi co-transfectado para células HEK 293T (células embrionárias de rim 

humano) em cultura, observou-se maior influxo de correntes após estimulação 

por histamina. Tal efeito foi reduzido pelo tratamento com a capsazepina ou 

pirilamina (antagonista seletivo do receptor H1) ou, ainda, abolido quando o 

cDNA do receptor H1 de histamina ou TRPV1 foi transfectado isoladamente 

nessa cultura de células. Em estudos in vivo, os mesmo autores verificaram 

que pré-tratamento de camundongos com capsazepina reduziu o número de 

ataques de coceira induzidos pela injeção i.d. de histamina. Semelhantemente, 

camundongos nocautes para os receptores TRPV1 apresentaram redução no 

número de ataques de coceira após a injeção i.d. de histamina quando 

comparado aos animais selvagens. 

Alguns mecanismos de sinalização intracelular foram sugeridos para 

tentar explicar a relação entre os receptores TRPV1 e H no prurido (Figura 1). 

Por exemplo, a utilização de um inibidor de PLC (U73122) em cultura celular de 

neurônios sensoriais de ratos bloqueou o influxo de íons Ca2+ induzido por 

histamina (Nicolson et al., 2002). Além disso, Han et al. (2006) observaram que 

a ativação do receptor H1 por histamina em cultura de neurônios do gânglio da 

raiz dorsal resultou na ativação da PLC 3 e consequente aumento na 

concentração intracelular de íons Ca2+. Em contrapartida, nos camundongos 
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nocautes para PLC 3, o número de ataques de coceira após a injeção i.d. de 

histamina foi significativamente menor em relação ao grupo selvagem. 

 Sabe-se que, por ação da enzima PLC, dois mensageiros intracelulares 

são gerados, incluindo o inositol trifosfato (IP3) e o diacilglicerol (DAG). Cabe 

ressaltar que o ensaio de PatchClamp em células HEK 293T transfectadas com 

cDNA do TRPV1 mostrou que a administração do análogo do DAG, 1-oleoyl-2-

acetyl-sn-glycerol (OAG), aumentou o influxo de correntes de Ca 2+ nessa 

preparação (Woo et al., 2008). Esse aumento foi abolido quando a preparação 

recebeu capsazepina. Ainda, o aumento de correntes de Ca 2+ não ocorreu em 

cultura de células HEK 293T não transfectada com os TRPV1 (Woo et al., 

2008). Ademais, estudos conduzidos por Kim et al. (2004) demonstraram que o 

aumento da concentração de íons Ca2+ induzido por histamina em neurônios 

do corno da raiz dorsal em cultura, foi abolido por quinacrina, um inibidor da 

PLA2. Isto sugere um mecanismo alternativo de ativação da cascata de 

sinalização intracelular dos receptores H na ativação de neurônios sensoriais. 

A estimulação elétrica de baixa intensidade e alta frequência evoca 

coceira em humanos, embora não promova a formação do eritema resultante 

do reflexo-axônico, efeito esse característico da ativação das fibras CMi[hist+]. 

Isto sugere que outras fibras periféricas participam da condução do estimulo 

para induzir ao prurido (Ikoma et al., 2005). De fato, segundo estudo realizado 

em macacos, duas populações de neurônios responsáveis pelo processamento 

da coceira foram identificadas no trato espinotalâmico. Uma população 

mostrou-se responsiva à estimulação por histamina, enquanto a outra pelo 

principio ativo mucanaina, uma cisteína protease presente nos tricomas da 

leguminosa Mucuna pruriens, típica de regiões tropicais (Davidson et al., 2007). 

Curiosamente, a coceira gerada por aplicação tópica da mucanaina não está 

associada à formação de eritema, efeito característico do reflexo-axônico 

gerado pela ativação das fibras CMi[hist+] na pele de humanos (Johanek et al., 

2007). Além disso, registros dos potenciais de ação das fibras C no nível do 

nervo fibular (presente na perna próximo à fíbula) em humanos, demonstraram 

que a mucanaina ativa nociceptores polimodais, porém não estimula nenhuma 

fibra do tipo Cmi. Tal resposta, inversa ao que a histamina foi capaz de causar, 

indica que os nociceptores polimodais são, portanto, responsáveis pela 
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transmissão da sensação de coceira induzida por mucanaina (Figura 1; Namer 

et al., 2008). 

 

Figura 1 – Ilustração esquemática das vias de condução para o prurido. 
 

 
 
(a) fibras C polimodais ativadas por estímulos não histaminérgicos, mucanaina liberada de tricomas 
(cowhage), ativa PAR2 no terminal sensorial. (b) ativação das fibras CMi[hist+] por histamina e outros 
mediadores como bradicinina (agindo sob receptores B1 e B2) e cloroquina (sob o receptor MrgpA3), esta 
ativação leva a liberação de mediadores pró-inflamatórios como SP e CGRP. (c) fibras aferentes 
polimodais C e CMi[hist+], estabelecem sinapses no corno da raiz dorsal na medula com neurônios de 
projeção, ascendendo para o tálamo.  
FONTE: Davidson e Giesler, 2010.  
 

 Ademais, evidências mostram que o prurido evocado pelo contato da 

mucanaina com a pele humana e outros animais envolve a ativação de 

receptores ativados por proteinases (PARs) do tipo 2 e 4 (PAR2 e PAR4; Reddy 

et al., 2008), os quais, curiosamente, estão também envolvidos no prurido de 

pacientes acometidos por dermatite atópica. Esses pacientes apresentam alta 

concentração de triptase (proteinase agonista do receptor PAR2) e alta 

expressão protéica dos PAR2 nas fibras nervosas aferentes em comparação 

aos indivíduos não acometidos por essa doença (Steinhoff et al., 2003). 

Reforçando tais achados, a administração i.d. de triptase em camundongos 

ICR produziu ataques de coceira, os quais foram inibidos por FSLLRY-NH2, um 

antagonista de receptores PAR2 (Ui et al., 2006). Segundo Tsujii  et al. (2008), 

os receptores PAR1 e  PAR4 estão envolvidos na indução do prurido por um 
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mecanismo que, em parte, é dependente da liberação de histamina de 

mastócitos da pele, pois o anti-histamínico H1, terfenadina, diminuiu o prurido 

induzido por agonistas seletivos dos receptores PAR1 e PAR4. Todavia, o 

envolvimento da histamina no prurido relacionado aos receptores PAR2 foi 

descartado, visto que a terfenadina não inibiu o prurido evocado por agonistas 

específicos dos receptores PAR2, sugerindo que o prurido resultante da 

ativação dos receptores PAR2 depende da ativação direta das fibras sensoriais. 

 
1.3 Processamento do prurido no sistema nervoso central 
  

 Há ainda extensa discussão sobre as vias e áreas cerebrais envolvidas 

no processamento da coceira, bem como de vias responsáveis pela condução 

dessa informação, a partir da periferia. Em geral, muitos dos aferentes 

primários realizam as sinapses no gânglio da raiz dorsal transmitindo a 

informação para a medula espinal. 

Salienta-se que as fibras condutoras da coceira, oriundas da lamina I do 

corno da raiz dorsal, projetam-se para a parte posterior dos núcleos 

ventromedial do tálamo e daí, projetam-se para o córtex insular dorsal 

(Steinhoff et al., 2006). Em humanos, experimentos utilizando tomografia por 

emissão de pósitrons, a qual avalia o fluxo sanguíneo e a atividade em 

diferentes áreas do cérebro, mostrou que a coceira na pele após administração 

de histamina nos pacientes, aumenta paralelamente o fluxo sanguíneo nas 

áreas do córtex cingulado anterior, córtex parietal, córtex pré-frontal 

dorsolateral e córtex pré-motor (Mochizuki et al., 2003). Outros achados 

demonstraram que após um estimulo pruritogênico, a ativação de áreas 

envolvidas com o processamento motor corresponde ao desejo de coçar-se 

durante episódios ou ataques de coceira (Ikoma et al., 2006). Ademais, quando 

estímulos que levam à dor e prurido são aplicados simultaneamente, acarretam 

a ativação da substância cinzenta periaquedutal que, por sua vez, exercem 

efeitos inibitórios sobre a atividade de áreas do cérebro, como o córtex 

cingulado, dependentes de mediadores pruritogênicos aplicados na periferia. 

Tais achados reforçam a participação da substância cinzenta periaquedutal na 

modulação central da coceira pela dor, indicando que a sensação de prurido, 
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em comum com a dor, depende de interação do sistema nervoso central 

(Drzezga et al., 2001). 

Utilizando-se técnicas especificas para induzir morte celular de 

neurônios da lamina I no corno dorsal da medula, que expressam receptores 

do peptídeo liberador de gastrina (GRPR), Sun et al. (2007, 2009) observaram 

redução nos ataques de coceira induzidos por agentes pruritogênicos 

(histamina, C48/80, serotonina, endotelina 1 e agonista PAR2) em 

camundongos. Isto indica que os GRPR exercem papel importante no prurido, 

reforçando assim a teoria da especificidade.  

Outra hipótese interessante para explicar a sinalização periférica do 

prurido, somada à descoberta dos neurônios de projeção GRPR+, inclui a teoria 

da seletividade. Esta propõe que a população de neurônios aferentes 

nociceptivos relacionados à dor, exerce efeito inibitório sobre os neurônios de 

projeção para coceira, muito embora os neurônios de projeção possam ser 

ativados por fibras CMi[hist+], fibras CMi ou nociceptores polimodais 

(Handwerker, 2010). Assim, numa condição em que as fibras aferentes 

primárias ativam simultaneamente as populações de neurônios de projeção 

relacionados à coceira e dor, a sensação de coceira é suprimida pela sensação 

de dor. Esse conceito pode ser aplicado para explicar a ausência da percepção 

simultânea das sensações de prurido e dor. Ainda, explica porque a dor 

evocada por arranhões ao coçar-se ou por estímulos nociceptivos (térmico, 

físico ou químico) acaba reduzindo a sensação de coceira (Ward et al., 1996). 

A inibição da sensação de coceira pode ocorrer na medula espinal por 

ação de uma classe de interneurônios inibitórios, os quais são ativados por vias 

ascendentes nociceptivas. Outra classe de interneurônios inibitórios, ao ser 

ativado por opioides, pode exercer o efeito inverso e inibir os neurônios de 

projeção da via nociceptiva (Figura 2). Esses interneurônios quando ativados 

induzem a sensação de prurido, efeito colateral comum da administração de 

opioides (Handwerker, 2010). 
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Figura 2 – Esquema ilustrando a teoria da seletividade. 
 

 
Neurônios de projeção para coceira recebem aferências das fibras CMi[hist+], fibras CMi ou nociceptores 
polimodais (CMH). Neurônios de projeção para dor recebem aferências das fibras CMi ou nociceptores 
polimodais. Interneurônios “Itch in” são ativados pelos neurônios de projeção para dor e estabelecem 
sinapses inibitórias sob o neurônio de projeção para coceira, interneuronios “opioid in” inibem neurônios 
de projeção para dor e interneurônios “itch in” 
FONTE: Handwerker (2010) 
  

1.4 H2S e implicações na nocicepção 
 

O gás H2S, um conhecido poluente ambiental, recentemente vem sendo 

considerado, juntamente com o óxido nítrico (NO) e monóxido de carbono 

(CO), um membro da crescente classe de mediadores gasosos 

(gasotransmissores) ao qual desempenha funções importantes na manutenção 

da homeostasia dos sistemas biológicos, incluindo a regulação da homeostase 

vascular e função do sistema nervoso central. Ademais, o H2S vem sendo 

considerado um importante modulador em estados inflamatórios e nociceptivos 

(Pae et al., 2009). 

Em humanos e em outras espécies animais, o H2S é sintetizado 

endogenamente a partir do aminoácido L-cisteína, por ação das enzimas 

cistationina- -liase (CSE) e cistationina- -sintase (CBS) (Stipanuk e Beck, 

1982). Tais enzimas estão amplamente distribuídas no organismo humano, 

sendo que concentrações elevadas da CBS foram encontradas em órgãos 
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como cérebro, enquanto a CSE encontra-se, principalmente, no fígado e rim 

(Zhao et al., 2001). 

Nos processos inflamatório e doloroso, o envolvimento do H2S ainda é 

bastante controverso, visto que alguns estudos demonstram papel 

antiinflamatório e anti-nociceptivo para esse gás (Chen et al., 2009; Zanardo et 

al., 2006), enquanto outros sugerem efeito pró-inflamatório e algésico (Bathia et 

al., 2005a; Zhang et al., 2006).  

No que tange ao processo nociceptivo, estudo recente do nosso grupo 

mostrou que tanto a alodinia secundária quanto a inflamação articular 

observada no modelo de sinovite induzida por carragenina em joelho de ratos 

foi marcantemente reduzida pelo tratamento local dos animais com o reagente 

de Lawesson (LR), um doador exógeno de H2S, reforçando o papel anti-

inflamatório e anti-nociceptivo desse gás (Ekundi-Valentim et al., 2010). Além 

disso, Distrutti et al. (2010), em modelo de nocicepção visceral, induzida por 

distensão colorretal, demonstraram redução da nocicepção via tratamento dos 

animais com o doador de H2S, o sulfeto de sódio (Na2S). Esse efeito foi 

relacionado à participação do sistema opioide, via ativação do receptor opiode 

tipo µ. 

Todavia, o conhecimento relacionado aos mecanismos de ação do H2S 

na modulação do processo nociceptivo são escassos; no entanto, alguns 

mecanismo pairam sobre as vias de sinalização envolvendo canais iônicos, 

entre eles, canais de cálcio do tipo T ou canais de K+ dependentes de ATP 

(Smith, 2009).  

Por seu turno, semelhantemente à dor aguda, a coceira funciona como 

mecanismo de proteção para o organismo, pois anuncia a presença, bem como 

permite a remoção de insetos, substâncias irritantes ou outros estímulos 

potencialmente prejudiciais, que tenham ultrapassado a barreira epidérmica e 

penetrado na pele (Bíró et al., 2007; Steinhoff et al., 2006). 
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1.5 Justificativa para realização deste estudo 
 

A dor e o prurido, embora apresentem algumas vias sensoriais e 

interconexões neurais distintas e, em diversos aspectos controversos, são 

sensações que auxiliam na defesa do organismo (Schmelz, 2010). Apesar dos 

recentes avanços na terapia do prurido, particularmente, com a classe de 

fármacos anti-histamínicos, ainda não existe uma terapia farmacológica 

satisfatória para todos os pacientes e, em particular, para o prurido crônico, 

como o observado na dermatite atópica. Isto sugere que mecanismos 

alternativos periféricos estão envolvidos na condução do prurido (Handwerker, 

2010).  

Não obstante, os mecanismos de ação envolvidos no fenômeno da 

coceira são discrepantes e dependem do estimulo. Por conseguinte, a 

descoberta e delineamento de novos candidatos alternativos e/ou 

complementares para a terapia da coceira aguda ou crônica se faz necessária. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que nenhuma evidência 

epidemiológica/clinica e tampouco farmacológica mostrou, até o presente 

momento, o papel do H2S endógeno no controle sensorial da coceira, apesar 

da sua implicação em respostas nociceptivas e inflamatórias em modelos 

experimentais in vivo e in vitro (Distrutti et al., 2006; Spiller et al., 2010; Wallace 

et al., 2009; Zanardo et al., 2006). 

Sabendo que o mecanismo funcional operante no sistema in vivo é bem 

mais complexo, especialmente em mecanismos relacionados às mudanças do 

estado fisiológico para o patológico, acreditamos que o desenvolvimento de um 

projeto experimental em que haja a associação de modelos experimentais in 

vivo e in vitro é fundamental para a melhor compreensão dos processos 

fisiopatológicos e desenvolvimento de novos alvos terapêuticos relacionados 

ao prurido. 
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1.6 Objetivo 
 

 Os objetivos deste estudo consistem em: 

 

 Avaliar os efeitos da suplementação exógena de H2S, via administração 

de doadores desse gás, no prurido e em alguns parâmetros da resposta 

inflamatória (extravasamento plasmático e aumento da atividade de 

MPO) induzidos pela injeção i.d. de histamina ou composto 48/80 

(C48/80) na pele dorsal de camundongos BALB/c; 

 

 Investigar a expressão das enzimas CBS e CSE envolvidas na síntese 

de H2S na pele naive e inflamada e, ainda, avaliar a cinética de geração 

desse gás na pele. 
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5 CONCLUSÕES  

 

 A injeção i.d. de histamina ou C48/80 induz aumento significativo da 

frequência de coceira, além de promover inflamação local, caracterizada por 

extravasamento plasmático e aumento da atividade da mieloperoxidase 

(MPO; indicativo de influxo de neutrófilos) na pele de camundongos BALB/c;  

 

 O tratamento (coinjeção) na pele com o Na2S (1 – 100 nmol/sítio) ou LR (3 – 

300 nmol/sítio) reduz significativamente a inflamação cutânea evocada por 

histamina ou C48/80, mas somente inibiu significativamente o prurido 

induzido por histamina; 

 
 Os ensaios de Western blot e cinética de geração de H2S revelaram, pela 

primeira vez, a expressão constitutiva das enzimas CSE e CBS e a geração 

local de H2S na pele naive de camundongos BALB/c. A inflamação cutânea 

não afetou a expressão dessas enzimas.  

 
 Conclui-se que, as enzimas CBS e CSE estão expressas constitutivamente 

na pele de camundongos BALB/c, e que o aumento na biodisponibilidade do 

H2S local, via emprego de doadores desse gás, exerce efeitos protetores, 

capazes de inibir o prurido induzido por histamina e a inflamação cutânea 

frente à histamina ou C48/80; 

 
 Este estudo leva à sugestão que doadores de H2S representam um potencial 

terapêutico para o tratamento do prurido e inflamação cutânea. 
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