
 

0 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CAMPUS DE SOBRAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

ALFREDO COELHO PARENTE 

 

 

 

 

 

 

MECANISMOS PERIFÉRICOS E CENTRAIS DOS EFEITOS ANTINOCICEPTIVO E 

ANTI-INFLAMATÓRIOS DE DOIS COMPOSTOS SEMISSINTÉTICOS MC-D7 E 

MC-D9 OBTIDOS A PARTIR DE FLORES DA MORINGA OLEIFERA NA ATM DE 

RATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRAL-CE 

2017 

 



 

1 

ALFREDO COELHO PARENTE 

 

 

 

 

MECANISMOS PERIFÉRICOS E CENTRAIS DOS EFEITOS ANTINOCICEPTIVO E 

ANTI-INFLAMATÓRIOS DE DOIS COMPOSTOS SEMISSINTÉTICOS MC-D7 E 

MC-D9 OBTIDOS A PARTIR DE FLORES DA MORINGA OLEIFERA NA ATM DE 

RATOS 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Ciências da Saúde, da 

Universidade Federal do Ceará – Campus 

Sobral, como requisito parcial para 

obtenção do Título de Mestre em Ciências 

da Saúde. Área de concentração: Ciências 

da Saúde. 

 

Orientadora: Profª. Dra. Hellíada 

Vasconcelos Chaves  

Co-orientadora: Profª. Dra. Mirna Marques 

Bezerra Brayner 

 

 

 

 

 

SOBRAL-CE 

2017 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

ALFREDO COELHO PARENTE 

 

 

MECANISMOS PERIFÉRICOS E CENTRAIS DOS EFEITOS ANALGÉSICOS E 

ANTI-INFLAMATÓRIOS DE DOIS COMPOSTOS SEMISSINTÉTICOS MC-D7 E 

MC-D9 OBTIDOS A PARTIR DE FLORES DA MORINGA OLEIFERA NA ATM 

DE RATOS 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciências 

da Saúde, da Universidade Federal do 

Ceará – Campus Sobral, como requisito 

parcial para obtenção do Título de Mestre 

em Ciências da Saúde. Área de 

concentração: Ciências da Saúde. 

 

Aprovada em: ___/___/______ 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_______________________________________ 
Profª. Dra. Hellíada Vasconcelos Chaves (Orientadora) 
Universidade Federal do Ceará (UFC) – Campus Sobral 

 
_________________________________________ 

Profª. Dra. Mirna Marques Bezerra Brayner (Co-orientadora) 
Universidade Federal do Ceará (UFC) – Campus Sobral 

 
_______________________________________ 

Prof. Dr. Vicente de Paulo Teixeira Pinto 
Universidade Federal do Ceará (UFC) – Campus Sobral 

 
_______________________________________ 

Prof. Dr. Francisco Geraldo Barbosa 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

________________________________________ 
Prof. Dr. Jair Mafezoli 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 
 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Deus, por guiar meus caminhos. Aos 

meus pais Antônio Alfredo e Jane Parente 

por sempre estarem ao meu lado. À minha 

avó Leoncina por todo carinho. Aos meus 

irmãos Abdon e Mariana por sempre me 

apoiarem. A Karysia Veras por todo amor e 

companheirismo. 

 

 

 



 

5 

AGRADECIMENTOS   

 

Agradeço primeiramente a DEUS, por ter me dado a permissão de chegar até 

aqui, e por toda a força concedida na concretização desse sonho. 

Aos meus queridos pais e irmãos. Agradeço muito pelo incentivo, conselhos, 

apoio e paciência que foram fundamentais na conclusão deste objetivo em minha vida 

profissional. Amo vocês! 

A minha avó Leoncina só tenho a agradecer por todo o carinho. Sou 

imensamente grato a você! 

A minha namorada Karysia pelo amor e companheirismo! Te amo 

A Profa Gerly Anne e a Dezianne que através da parceria do núcleo de 

estudos de microscopia e processamento de imagens (NEMPI) da UFC que 

possibilitaram a realização de parte deste trabalho.  

A todos que compõem o Laboratório de Farmacologia da UFC – Campus 

Sobral (LASF). 

A nossa técnica do LaSF, Nayara, obrigada pela paciência e apoio em muitas 

etapas desse trabalho. 

A Daniele do Val que muito ajudou no começo dessa caminhada cientifica. 

Aos alunos de iniciação científica Isabella, Fernanda, Ellen e Sebastião 

obrigado pela disponibilidade e parceria. 

Agradecimento especial a minha orientadora Profª Drª Hellíada Vasconcelos 

Chaves, por ser um exemplo e me incentivar para conseguimos ir mais longe do que 

pensamos.  

À Universidade Federal do Ceará (UFC); ao Laboratório de Farmacologia de 

Sobral (LaFS – UFC); ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde; à 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); ao 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); à Fundação 

Cearense de Amparo à Pesquisa (FUNCAP) pelo apoio e custeio deste projeto. 

Enfim, a todos que de forma direta ou indireta auxiliaram na concretização 

deste trabalho. Os meus sinceros agradecimentos! 

Siri de 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se Deus encheu sua vida de 

obstáculos, é porque ele acredita na tua 

capacidade de passar por cima de cada 

um deles” (Autor desconhecido) 

 

 



 

7 

RESUMO 

As disfunções na Articulação Temporomandibular (ATM) podem ocasionar condições 

dolorosas e limitantes na qualidade de vida. Os mecanismos envolvidos nesta 

condição clínica, contudo, ainda não são completamente esclarecidos, e a terapêutica 

estabelecida não é completamente eficaz. A planta Moringa oleifera possui diversas 

aplicações terapêuticas, dentre elas efeitos antinociceptivos e anti-inflamatórios. O 

objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia antinociceptiva e anti-inflamatória e os 

mecanismos periféricos e centrais de dois compostos semissintéticos obtidos a partir 

de um benzilisotiocianato, metabólito secundário MC-1, isolado das flores da Moringa 

oleifera (MC-D7 e MC-D9) na ATM de ratos. Foram utilizados ratos Wistar machos 

(180-240g), no qual os grupos foram tratados com solução salina (0,9%), MC-D7 (0,01; 

0,1; 1μg/kg) ou MC-D9 (0,01; 0,1; 1ηg/kg) via oral (v.o.). Após 60 minutos, foi aplicada 

injeção intra-articular (i.a.) de solução salina (50 μL, 0,9%) no grupo controle ou 

formalina (50 μL, 1,5%) na ATM esquerda. A resposta nociceptiva foi mensurada pela 

quantificação, em segundos, do ato do rato coçar a região da ATM esquerda e pelo 

número de vezes de erguer a cabeça de forma reflexiva no período de 45 minutos. 

Em seguida os animais foram eutanasiados e os tecidos periarticulares (TPA), gânglio 

trigeminal (GT) e subnúcleo caudal (SC) do lado esquerdo retirados. Foi investigado 

o envolvimento dos receptores canabinóides (CB) através de antagonistas para os 

receptores CB1 (AM281) ou CB2 (AM630). Realizado estudo da permeabilidade 

vascular com Azul de Evans, dosagem das citocinas IL-1β e IL-8 no TPA e GT pelo 

método ELISA, análise da expressão de moléculas de adesão ICAM-1 e CD55 em 

TPA, e de P2X7 e NF-Қβ no SC por Western Blotting (WB). Os compostos MC-D7 e 

MC-D9 apresentaram efeitos antinociceptivos e anti-inflamatório através da redução 

da resposta nociceptiva comportamental, do extravasamento plasmático com Azul de 

Evans no TPA, da redução das dosagens das citocinas IL-1β e IL-8 no TPA e no GT, 

da redução das moléculas de adesão ICAM e CD55 no TPA, e da redução P2X7 e 

NF-Қβ e no SC, sem apresentar envolvimento com receptores canabinóides. Os 

compostos MC-D7 e MC-D9 apresentam, portanto, atividade antinociceptiva e anti-

inflamatória por vias periféricas e centrais. 

Palavras-chave: Articulação Temporomandibular; Moringa oleifera; Anti-inflamatório; 

Antinocicepção. 
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ABSTRACT 

Temporomandibular joint (TMJ) dysfunctions can cause painful and limiting conditions 

in the quality of life. The mechanisms involved in this clinical condition, however, are 

still not fully understood, and the established therapy is not completely effective. The 

Moringa oleifera plant has several therapeutic applications, among them 

antinociceptive and anti-inflammatory effects. The objective of this study was to 

evaluate the antinociceptive and anti-inflammatory efficacy and the central and 

peripheral mechanisms of two semi-synthetic compounds obtained from a 

benzylisothiocyanate, MC-1 secondary metabolite, isolated from Moringa oleifera 

flowers (MC-D7 and MC-D9) in the TMJ of rats. Male Wistar rats (180-240 g) were 

used in which groups were treated with saline solution (0.9%), MC-D7 (0.01, 0.1, 1 

μg/kg) or MC-D9 (0, 01; 0.1; 1ηg / kg) orally. After 60 minutes, intra-articular (i.a.) saline 

solution (50 μL, 0.9%) was applied in the control or formalin group (50 μL, 1.5%) in the 

left TMJ. The nociceptive response was measured by quantifying, in seconds, the act 

of the mouse scratching the left TMJ region and by the number of times to raise the 

head reflexively over the 45 minute period. Afterwards the animals were euthanized 

and the periarticular tissues (TPA), trigeminal ganglion (GT) and caudal subnucleus 

(SC) on the left side were removed. We investigated the involvement of cannabinoid 

(CB) receptors through CB1 (AM281) or CB2 (AM630) receptor antagonists. A study 

of vascular permeability with Evans Blue, IL-1β and IL-8 cytokines in TPA and GT by 

ELISA, analysis of the expression of ICAM-1 and CD55 adhesion molecules in TPA, 

and of P2X7 and NF-Қβ in SC by Western Blotting (WB). The MC-D7 and MC-D9 

compounds showed antinociceptive and anti-inflammatory effects by reducing 

behavioral nociceptive response, plasma extravasation with Evans Blue in TPA, 

reduction of IL-1β and IL-8 cytokine dosages in TPA and in GT, the reduction of the 

ICAM and CD55 adhesion molecules in the TPA, and the reduction P2X7 and NF-Қβ 

and SC, without involvement with cannabinoid receptors. The compounds MC-D7 and 

MC-D9 therefore present antinociceptive and anti-inflammatory activity by peripheral 

and central pathways. 

Keywords: Temporomandibular Joint; Moringa oleifera; Anti-inflammatory; 

Antinociception. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Disfunção temporomandibular (DTM) 

 

A articulação temporomandibular (ATM) tem a capacidade bilateral simultânea 

para mover a mandíbula sendo composta pelo côndilo, a cavidade glenoide, o 

tubérculo articular, o disco articular, o tecido retrodiscal, a membrana sinovial e a 

cápsula articular. Quando acometida, desencadeia-se o quadro de disfunção 

temporomandibular (DTM), que engloba um grupo de condições musculoesqueléticas 

e neuromusculares envolvendo a ATM, os músculos mastigatórios e todos os tecidos 

associados (GREENE et al, 2010). 

A sensibilização dos nociceptores, na região orofacial, transmite o estímulo 

através das ramificações do nervo trigêmeo, cujo corpo celular se situa no gânglio 

trigeminal, para as estruturas superiores do sistema nervoso central, onde 

componentes do tronco cerebral participam da modulação e transmissão da 

informação nociceptiva. Dentre essas estruturas, o subnúcleo caudal do trato espinhal 

do trigêmio é o principal local de transmissão da informação nociceptiva da região 

orofacial, onde ocorre modulação e sensibilização dos neurônios de segunda ordem 

que podem ascender e estimular o tálamo e córtex cerebral, sendo interpretado como 

dor (SESSLE, 2005). 

Na presença de DTM, as alterações estruturais e distúrbios funcionais são 

observados com frequência, podendo limitar as funções das estruturas envolvidas, os 

sinais e sintomas mais comuns são ruídos articulares (estalidos e crepitações), desvio 

mandibulares durante a abertura e fechamento bucal, limitação ou dificuldade de 

movimentos mandibulares, dor na ATM, cefaleias e sensibilidade à palpação nos 

músculos da mastigação e/ ou cervicais (FERREIRA et al., 2016).  

A etiologia da DTM não é totalmente compreendida, porém se sabe que está 

relacionado à presença de fatores de risco como traumas, hábitos parafuncionais, 

predisposição genética, alterações sistêmicas, distúrbios do sono e alterações 

psicossociais deletérias. Estudos recentes demostraram uma maior prevalência de 

sintomas em mulheres do que em homens em proporções que podem variar entre 2:1 

a 6:1, com maior incidência entre a segunda e quarta década de vida (FERREIRA et 

al., 2016; MANFREDINI et al., 2011; SCHMID-SCHWAP et al., 2013). 
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Apesar das divergências encontradas na literatura, entre as dores que 

acometem a região orofacial, as  DTM estão em segundo lugar com prevalência entre 

5 e 15% da população, atrás apenas das dores de origem dentária (DE ROSSI et al., 

2014). Nas formas crônicas podem levar a limitações no trabalho ou atividades sociais, 

resultando em uma deficiência da qualidade de vida do paciente (GREENE et al., 

2010). 

A natureza multifatorial das DTM dificulta não apenas o diagnóstico, mas 

também seu tratamento. Preconiza-se tratamento conservador como exercícios 

mandibulares, acupuntura, fisioterapia, placas oclusais, toxina botulínica e 

laserterapia. A farmacoterapia é outra abordagem largamente utilizada na prática 

clínica como terapêutica principal ou coadjuvante na DTM (OKESON, 2008; 

OSIEWICZ et al., 2017). Desta forma, as intervenções farmacológicas têm sido uma 

abordagem terapêutica, muitas vezes de primeira escolha, para o alívio da dor e 

sintomas associados. Embora os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e 

antidepressivos funcionem de maneira eficaz em alguns pacientes, muitas vezes 

demoram meses a mostrar benefícios analgésicos plenos e possuem efeitos 

colaterais, como danos gástricos e renais com o uso prolongado. Assim, devido a esta 

baixa efetividade no tratamento farmacológico da DTM se faz oportuno e necessário 

a busca por novos fármacos que possam ser mais efetivos (CAIRNS et al., 2010).  

 

1.2. Mediadores da dor e inflamação da articulação temporomandibular 

 

Os mecanismos da dor relacionados às DTM envolvem o estímulo de 

nociceptores periféricos. A sensibilização destes leva à liberação de mediadores 

inflamatórios como citocinas IL-6, TNFα, IL-1β, IL-8 (KELLIESARIAN et al., 2016), 

serotonina, histamina, bradicinina, substância P, óxido nítrico, eicosanoides e 

adenosina trifosfato (ATP), os quais são importantes nas condições álgicas por vias 

periféricas e centrais (CAIRNS et al., 2010; OLIVEIRA-FUSARO et al., 2012; SESSLE 

et al., 2005). 

Mediadores químicos que compõem a inflamação podem ser estimulados por 

células do sistema nervoso central, funcionando como estímulo da 

resposta inflamatória, o que indica que a inflamação não ocorre somente através de 

mecanismos periféricos, mas também centrais (HE et al., 2017). 
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1.2.1. Citocinas 

 

Citocina é um nome geral utilizado para descrever pequenas proteínas 

produzidas e liberadas por células para coordenar funções biológicas. As citocinas 

são responsáveis por iniciar, manter e/ou suspender os processos inflamatórios. 

Como tal, há uma grande variedade de famílias de citocinas que são responsáveis 

por diferentes funções em diferentes áreas do corpo (SORENSON et. al., 2017). 

Entre as interleucinas (IL) existem mediadores pro-inflamatórios e anti-

inflamatórios. A prevalência de IL específicas varia, e isso correlaciona-se ao seu grau 

de influência na atividade celular. Sua expressão desencadeia uma cascata de 

eventos, e IL-1 é o principal exemplo disso (KRISTENSEN et. al., 2014). 

O sistema IL-1 inclui pelo menos 21 moléculas diferentes. IL-1α e IL-1β são 

subtipos da família IL-1 e ambos têm efeitos pró-inflamatórios, enquanto o antagonista 

do receptor de IL-1 (IL-1RA) inibe suas funções pró-inflamatórias atuando como um 

inibidor competitivo do receptor. O equilíbrio das moléculas e receptores da família IL-

1 tem influência na homeostase da ATM. Muitos estudos indicaram que níveis mais 

elevados de IL-1α e IL-1β estão presentes no líquido sinovial de pacientes que sofrem 

de DTM (KRISTENSEN et. al., 2014). 

Em discos articulares de ATM normais, praticamente não há citocinas pró-

inflamatórias presentes (KRISTENSEN et al., 2014). Logo que os discos da ATM 

estejam sujeitos a cargas e funções excessivas, eles começam a sofrer alterações 

patológicas. Esses distúrbios mecânicos produzem um desequilíbrio entre os 

processos anabólicos e catabólicos, que altera progressivamente os tecidos. O dano 

a ATM está associado à atividade catabólica excessiva modulada por citocinas e 

proteases (KIM et al., 2012). 

A IL-1 é uma das citocinas mais prevalentes nas DTM e responsável por uma 

cascata de eventos, que em última instância, pode levar a alterações nos tecidos. 

(SORENSON et al., 2017) 

 A IL-1β estimula a liberação da interleucina 6 (IL-6) e interleucina-8 (IL-8), 

citocinas encontradas no fluido sinovial da ATM. A IL-6 aumenta a atividade 

osteoclástica e é um marcador de alterações ósseas nos distúrbios da ATM. A IL-8 

tem ação pró-inflamatória e é secretada predominantemente por macrófagos, 

quimioatraente de neutrófilos e promove sua degranulação (TRIPTON et al., 2016). 

Estas citocinas liberam fatores inflamatórios por duas vias distintas, uma mediada por 
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IL-1β e IL-6 que estimulam a síntese da cicloxigenase-2 (COX-2), convertendo o ácido 

araquidônico em prostaglandinas, e outra mediada pela IL-8 que estimula a produção 

das aminas simpatomiméticas (CUNHA et al., 1991; 1992). 

A IL-8 é usada como marcador para várias condições clínicas. A ativação de 

IL-8 dá-se por meio de mediadores inflamatórios como TNF-α, podendo existir em sua 

forma monomérica ou dimérica, com a capacidade de diferenciação e regulação de 

seus dois receptores de superfície (TIPTON et al., 2016). Destaca-se seu mecanismo 

de ação em condições patogênicas de muitas doenças inflamatórias, como a artrite 

reumatoide. (TIPTON et al., 2016). 

 

1.2.2. Receptores Canabinóides 

Nas últimas décadas, métodos científicos têm sido usados para determinar os 

efeitos dos receptores canabinóides sobre a transmissão nociceptiva. Estes 

receptores atuam na via neuronal que transmite estímulos dolorosos, inibindo os 

neurônios nociceptivos espinhal, supraespinhal e perifericamente, podendo produzir 

analgesia através de uma ação central na via moduladora da dor descendente 

(GONDIM et al., 2012). 

Os receptores canabinóides 1 (CB1) e canabinóides 2 (CB2) estão presentes 

em células da membra que envolve o líquido sinovial de pacientes com osteoartrite e 

artrite reumatóide, sugerindo que esse sistema pode ser um alvo terapêutico 

importante para o tratamento da dor e inflamação associada a essas patologias 

(GONDIM et al., 2012). 

 

1.2.3. Moléculas de adesão intercelular (ICAM-1) e o Fator acelerador de 

degeneração (CD55)  

As moléculas de adesão intercelulares (Intercellular Adhesion Molecules – 

ICAMs) pertencentes à família das imunoglobulinas são glicoproteínas 

transmembrana estruturalmente relacionadas entre si, funcionando como sítios de 

ligação para as moléculas integrinas Beta-2 de leucócitos (ALMENAR-QUERALT et 

al., 1995). ICAM-1 tem uma importante participação durante a migração de células 

inflamatórias, nas funções efetoras de leucócitos, na adesão de células 

apresentadoras de antígenos aos linfócitos T, nas vias de sinalização e atuando na 

transdução do sinal do exterior para o interior celular. ICAM-1 é considerada uma 
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importante molécula de adesão para o recrutamento de leucócitos aos tecidos 

inflamados, onde nessas condições ocorrem a estimulação de diversos tipos de 

células por citocinas como IL-1β e TNFα, que promovem um aumento da expressão 

de ICAM-1 no tecido endotelial. Outro importante regulador da migração intercelular 

através das camadas do epitélio é o CD55, Fator Acelerador de Degradação 

(QUINTEIRO et al., 2014). O CD55 é uma glicoproteína globular ancorada à 

membrana pelo glicosilfosfatidilinositol. É uma molécula de ação anti-adesiva, que 

promove a depuração de leucócitos ligados ao epitélio atuando como modulador 

negativo da resposta da célula T, na regulação do sistema complemento e parece 

proteger as células contra a lise mediada por células matadoras naturais (PICCOLI et 

al., 2011) 

 

1.2.4. Receptores P2X7 e o Fator de transcrição nuclear kappa beta (NF-Қβ) 

 

A classe P2 dos receptores purinérgicos, que se liga preferencialmente a di e 

trifosfononucleótidos, foi classificada em duas famílias distintas: os receptores P2Y, 

que são receptores acoplados à proteína G heterotriméricos de sete transmembranas, 

e os receptores P2X, que servem como canais iônicos na membrana plasmática. Um 

dos principais membros da família de receptores P2X, P2X7, é altamente expresso 

em células da glia. Quando P2X7 é ativado na ligação com ATP ou pelo agonista 

farmacológico benzoil-ATP, a membrana celular sofre despolarização rápida, 

resultando em influxo de cálcio e sódio e efluxo de potássio (KIM et al., 2006). 

O receptor P2X7 está distribuído amplamente em quase todos os tipos 

celulares como micróglia, astrócitos e neurônios desempenhando as mais diferentes 

funções (WEI et al., 2008) e apresentando um importante papel no desenvolvimento 

dos processos inflamatórios por modularem a produção de citocinas e mediadores 

pró-inflamatórios (LISTER et al., 2007; SOLINI et al., 2008;) 

Um ponto chave na expressão das citocinas pro-inflamatórias é a ativação de 

fatores de transcrição, como o fator de transcrição nuclear kappa β (NF-ƙβ). NF-ƙβ é 

um fator de transcrição homo ou heterodimérico cuja atividade é regulada pela ligação 

de uma proteína inibitória, IκB. Após a fosforilação da serina, IκB é alvo de degradação 

mediada pelo proteassoma, permitindo que o complexo de proteína do NF-ƙβ seja 

transladado para o núcleo, onde pode se ligar a elementos reguladores presentes em 

várias regiões promotoras de genes, que controlam a transcrição da maioria dos 

http://ajpcell.physiology.org/content/286/4/C923.long#ref-31
http://ajpcell.physiology.org/content/286/4/C923.long#ref-31
http://ajpcell.physiology.org/content/286/4/C923.long#ref-31


 

18 

fatores inflamatórios, incluindo o TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-8, COX-2, a síntese do óxido 

nítrico (iNOS) (PARK et al., 2013). 

Sabe-se que as citocinas relacionadas ao NF-ƙβ estão envolvidas em diversas 

condições inflamatórias nas DTM, e a investigação de substancias com potencial 

regulador dos receptores P2X7 pode ser uma alternativa terapêutica efetiva, aos 

tratamentos convencionais, nos processos inflamatórios envolvidos na ATM. 

 

1.3. Moringa oleifera  

 

A espécie Moringa oleifera Lamarck é uma planta da família Moringaceae, 

encontrada em regiões de clima tropical, no sul da Ásia, na África e América Latina. 

No Brasil sua maior incidência está no Nordeste, principalmente, nos estados do 

Maranhão, Piauí e Ceará. Em algumas destas localidades desempenha papéis 

importantes na alimentação e como medicamento fitoterápicos (ALMEIDA, 2016). 

Extratos das sementes, cascas, folhas, flores, frutos e raízes são relatados na 

literatura apresentando efeitos neuroprotetores, propriedades antifúngicas, anti-

hipertensivas, anti-hiperglicêmicas, anti-inflamatórias e antioxidantes (OMODANISI et 

al., 2017; EKONG et al.,2017; YASSA et al., 2014; GUPTA et al., 2012). Estudos 

recentes, envolvendo estruturas relacionadas ao sistema nervoso central, descrevem 

de seus extratos com a capacidade de reduzir o processo inflamatório na 

encefalomielite, com perda mielínica e dano axonal, diminuição da atividade de 

citocinas pró-inflamatórias como TNF-α, IL-1β e IL-6 e redução dos níveis de óxido 

nítrico (NO), in vitro (WATERMAN, et al., 2014; GALUPPO, et al., 2014; 

CHEENPRACHA et al., 2010). Porém, seu papel no processo inflamatório e de 

nocicepção não são bem esclarecidos (ADEDAPO, FALAYI E OYAGBEME, 2015). 

Portanto, pesquisas com substâncias isoladas e modificadas quimicamente a 

partir de extratos de Moringa oleifera mostram-se promissoras, tendo como objetivo 

encontrar componentes seguros e com eficácia anti-inflamatória e antinociceptiva, 

podendo contribuir para a introdução e elaboração de novas abordagens terapêuticas, 

no tratamento e manejo da condição álgica e inflamatória da ATM (CAIRNS et al., 

2010). 
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2. JUSTIFICATIVA  

 

Devido à dificuldade no tratamento de condições inflamatórias nas DTM, bem 

como à busca da melhor compreensão dos mecanismos envolvidos, o 

desenvolvimento de ferramentas potenciais, no tratamento da dor inflamatória, tem 

intensificado as pesquisas por novos fármacos a partir de produtos naturais, como 

alternativa aos tratamentos convencionais (VAL et al., 2014). 

Existem diversas evidências na literatura das propriedades terapêuticas de 

extratos provenientes da planta Moringa oleifera (MC) usadas para vários propósitos 

medicinais, incluindo o tratamento de condições inflamatórias (OMODANISI et al., 

2017; WATERMAN, et al., 2014; CAIRNS et al., 2010). No entanto, não há estudos 

relacionando produtos provenientes desta planta no tratamento de condições 

inflamatórias na ATM, o que faz despertar o interesse na investigação das atividades 

e mecanismos dos produtos semissintéticos (MC-D7 e MC-D9) obtidos a partir do 

isoticianato MC-1 isolado de flores da planta Moringa oleifera no desenvolvimento de 

potenciais fármacos como novas alternativas terapêuticas de doenças inflamatórias 

na DTM. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo Geral  

Avaliar a eficácia antinociceptiva e anti-inflamatória e os mecanismos 

periféricos e centrais de dois compostos semissintéticos MC-D7 e MC-D9 obtidos a 

partir do isoticianato MC-1 isolado das flores de Moringa oleifera na ATM de ratos.  

 

3.2 Objetivos Específicos  

o Avaliar a eficácia antinociceptiva anti-inflamatória de MC-D7 e MC-D9 

mediante o teste da formalina na ATM de ratos;  

o Analisar a permeabilidade vascular de MC-D7 e MC-D9 por 

extravasamento de Azul de Evans do tecido periarticular da ATM de ratos; 

o Investigar o efeito de MC-D7 e MC-D9 sobre as moléculas de adesão 

ICAM e CD55 em tecidos periarticular por Western Blotting; 

o Avaliar o efeito de MC-D7 e MC-D9 sobre os níveis das interleucinas-1β 

e interleucina-8 em tecido periarticular e gânglio trigeminal por ELISA; 

o Analisar o envolvimento dos receptores canabinóides no mecanismo de 

ação de MC-D7 e MC-D9; 

o Avaliar o envolvimento do receptor P2X7 e seu fator de transcrição NF-

κβ no subnúcleo caudal por Western Blotting. 
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4. CAPÍTULO 1: MECANISMOS PERIFÉRICOS E CENTRAIS DOS EFEITOS 

ANTINOCICEPTIVO E ANTI-INFLAMATÓRIOS DE DOIS COMPOSTOS 

SEMISSINTÉTICOS MC-D7 E MC-D9 OBTIDOS A PARTIR DE FLORES DA 

MORINGA OLEIFERA NA ATM DE RATOS. 

 

PERIPHERAL AND CENTRAL MECHANISMS OF THE ANALGESIC 

ANTINOCICEPTION AND ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF TWO 

SEMISSYTETIC COMPOUNDS MC-D7 AND MC-D9 OBTAINED FROM OLEIFERA 

MORINGA FLOWERS AT THE RAT TMJ. 
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RESUMO 

As disfunções na Articulação Temporomandibular (ATM) podem ocasionar condições 

dolorosas e limitantes na qualidade de vida. Os mecanismos envolvidos nesta 

condição clínica, contudo, ainda não são completamente esclarecidos, e a terapêutica 

estabelecida não é completamente eficaz. A planta Moringa oleifera possui diversas 

aplicações terapêuticas, dentre elas efeitos antinociceptivos e anti-inflamatórios. O 

objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia antinociceptiva e anti-inflamatória e os 

mecanismos periféricos e centrais de dois compostos semissintéticos obtidos a partir 

de um benzilisotiocianato, metabólito secundário MC-1, isolado das flores da Moringa 

oleifera (MC-D7 e MC-D9) na ATM de ratos. Foram utilizados ratos Wistar machos 

(180-240g), no qual os grupos foram tratados com solução salina (0,9%), MC-D7 (0,01; 

0,1; 1μg/kg) ou MC-D9 (0,01; 0,1; 1ηg/kg) via oral (v.o.). Após 60 minutos, foi aplicada 

injeção intra-articular (i.a.) de solução salina (50 μL, 0,9%) no grupo controle ou 

formalina (50 μL, 1,5%) na ATM esquerda. A resposta nociceptiva foi mensurada pela 

quantificação, em segundos, do ato do rato coçar a região da ATM esquerda e pelo 

número de vezes de erguer a cabeça de forma reflexiva no período de 45 minutos. 

Em seguida os animais foram eutanasiados e os tecidos periarticulares (TPA), gânglio 

trigeminal (GT) e subnúcleo caudal (SC) do lado esquerdo retirados. Foi investigado 

o envolvimento dos receptores canabinóides (CB) através de antagonistas para os 

receptores CB1 (AM281) ou CB2 (AM630). Realizado estudo da permeabilidade 

vascular com Azul de Evans, dosagem das citocinas IL-1β e IL-8 no TPA e GT pelo 

método ELISA, análise da expressão de moléculas de adesão ICAM-1 e CD55 em 

TPA, e de P2X7 e NF-Қβ no SC por Western Blotting (WB). Os compostos MC-D7 e 

MC-D9 apresentaram efeitos antinociceptivos e anti-inflamatório através da redução 

da resposta nociceptiva comportamental, do extravasamento plasmático com Azul de 

Evans no TPA, da redução das dosagens das citocinas IL-1β e IL-8 no TPA e no GT, 

da redução das moléculas de adesão ICAM e CD55 no TPA, e da redução P2X7 e 

NF-Қβ e no SC, sem apresentar envolvimento com receptores canabinóides. Os 

compostos MC-D7 e MC-D9 apresentam, portanto, atividade antinociceptiva e anti-

inflamatória por vias periféricas e centrais. 

Palavras-chave: Articulação Temporomandibular; Moringa oleifera; Anti-inflamatório; 

Antinocicepção. 
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ABSTRACT 

Temporomandibular joint (TMJ) dysfunctions can cause painful and limiting conditions 

in the quality of life. The mechanisms involved in this clinical condition, however, are 

still not fully understood, and the established therapy is not completely effective. The 

Moringa oleifera plant has several therapeutic applications, among them 

antinociceptive and anti-inflammatory effects. The objective of this study was to 

evaluate the antinociceptive and anti-inflammatory efficacy and the central and 

peripheral mechanisms of two semi-synthetic compounds obtained from a 

benzylisothiocyanate, MC-1 secondary metabolite, isolated from Moringa oleifera 

flowers (MC-D7 and MC-D9) in the TMJ of rats. Male Wistar rats (180-240 g) were 

used in which groups were treated with saline solution (0.9%), MC-D7 (0.01, 0.1, 1 

μg/kg) or MC-D9 (0, 01; 0.1; 1ηg / kg) orally. After 60 minutes, intra-articular (i.a.) saline 

solution (50 μL, 0.9%) was applied in the control or formalin group (50 μL, 1.5%) in the 

left TMJ. The nociceptive response was measured by quantifying, in seconds, the act 

of the mouse scratching the left TMJ region and by the number of times to raise the 

head reflexively over the 45 minute period. Afterwards the animals were euthanized 

and the periarticular tissues (TPA), trigeminal ganglion (GT) and caudal subnucleus 

(SC) on the left side were removed. We investigated the involvement of cannabinoid 

(CB) receptors through CB1 (AM281) or CB2 (AM630) receptor antagonists. A study 

of vascular permeability with Evans Blue, IL-1β and IL-8 cytokines in TPA and GT by 

ELISA, analysis of the expression of ICAM-1 and CD55 adhesion molecules in TPA, 

and of P2X7 and NF-Қβ in SC by Western Blotting (WB). The MC-D7 and MC-D9 

compounds showed antinociceptive and anti-inflammatory effects by reducing 

behavioral nociceptive response, plasma extravasation with Evans Blue in TPA, 

reduction of IL-1β and IL-8 cytokine dosages in TPA and in GT, the reduction of the 

ICAM and CD55 adhesion molecules in the TPA, and the reduction P2X7 and NF-Қβ 

and SC, without involvement with cannabinoid receptors. The compounds MC-D7 and 

MC-D9 therefore present antinociceptive and anti-inflammatory activity by peripheral 

and central pathways. 

Keywords: Temporomandibular Joint; Moringa oleifera; Anti-inflammatory; 

Antinociception. 
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1.INTRODUÇÃO 

 A American Academy of Orofacial Pain (AAOP) conceitua as DTM como um 

grupo de condições músculo-esqueléticas e neuromusculares envolvendo a ATM, 

músculos mastigatórios e tecidos associados (GREENE, 2010). Na presença de DTM, 

as alterações estruturais e distúrbios funcionais são observados com frequência, em 

estados mais avançados da doença, pode haver afastamento do trabalho e diminuição 

das interações sociais, com consequente diminuição da qualidade de vida (GREENE, 

2010). Os sinais e sintomas incluem ruídos articulares (estalidos e/ou crepitações), 

desvio mandibulares durante a abertura e fechamento bucal, limitação ou dificuldade 

de movimentos mandibulares, dor na ATM, cefaleias e dor nos músculos da 

mastigação e/ ou cervicais (FERREIRA et al., 2016). A etiologia da DTM está 

relacionada a fatores de risco como traumas, hábitos parafuncionais, predisposição 

genética, alterações sistêmicas, distúrbios do sono e alterações psicossociais 

deletérias. Estudos recentes demostraram uma maior prevalência de sintomas em 

mulheres do que em homens variando entre 2:1 a 6:1, com maior incidência entre a 

segunda e quarta década de vida (FERREIRA et al., 2016; MANFREDINI et al., 2011; 

SCHMID-SCHWAP et al., 2013), estando as DTM em segundo lugar com 

prevalência entre 5 e 15% na população (DE ROSSI et al., 2014).  

Os mecanismos da dor nas DTMs envolvem o estímulo de nociceptores 

periféricos, e a sensibilização leva à liberação de mediadores inflamatórios como 

citocinas IL-6, TNF-a, IL-1β, IL-8 (KELLIESARIAN et al., 2016), serotonina, histamina, 

bradicinina, substancia P, óxido nítrico, eicosanoides e adenosina trifosfato (ATP) 

importantes nas condições álgicas por vias periféricas e centrais (CAIRNS et al., 2010; 

OLIVEIRA-FUSARO et al., 2012; SESSLE et al., 2005). 

As moléculas de adesão intercelulares (Intercellular Adhesion Molecules – 

ICAMs) são consideradas uma das mais importantes moléculas de adesão para o 

recrutamento de leucócitos aos tecidos inflamados, em cujas condições ocorre a 

estimulação de diversos tipos de células por citocinas como IL-1β e TNFα, levando a 

um importante aumento da expressão de ICAM-1 (ALMENAR-QUERALT et al., 1995). 

Outro importante regulador da migração intercelular através das camadas do epitélio 

é o CD55, Fator Acelerador de Degradação (QUINTEIRO et. al., 2014) que é uma 

molécula de ação anti-adesiva, que promove a depuração de leucócitos ligados ao 
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epitélio atuando como modulador negativo da resposta da célula T, na regulação do 

sistema complemento, e parece proteger as células contra a lise mediada por células 

matadoras naturais (PICCOLI et al., 2011) 

P2X7 é um receptor de purinérgicos, sendo ativado pelo ATP, funcionando 

como um canal iônico (KIM et al., 2006) e está distribuído amplamente em quase todos 

os tipos celulares como micróglia, astrocitos e neurônios desempenhando as mais 

diferentes atividades (WEI et al., 2008), apresentando um importante papel no 

desenvolvimento dos processos inflamatórios por modularem a produção de citocinas 

e mediadores pró-inflamatórios (LISTER et al., 2007; SOLINI et al., 2008). 

Nas DTM preconiza-se os tratamentos conservadores como exercícios 

mandibulares, acupuntura, fisioterapia, placas oclusais, toxina botulínica e 

laserterapia. A farmacoterapia é outra abordagem largamente utilizada na prática 

clínica como terapêutica principal ou coadjuvante na DTM (OKESON, 2008; 

BARBOSA, 2009), muitas vezes de primeira escolha, para o alívio da dor e sintomas 

associados. Embora o uso de alguns analgésicos e de anti-inflamatórios não 

esteroides (AINEs) funcionem de maneira eficaz em alguns pacientes, muitas vezes 

demoram meses a mostrar benefícios analgésicos plenos e possuem efeitos 

colaterais, como danos gástricos e renais com o uso prolongado destes. Assim, devido 

a esta baixa efetividade no tratamento farmacológico da DTM se faz oportuno e 

necessário a busca por novos fármacos que possam ser mais efetivos (CAIRNS et al., 

2010). 

Moringa oleifera é uma planta da família Moringaceae, encontrada em regiões 

de clima tropical, no sul da Ásia, na África e América Latina. No Brasil há maior 

incidência no Nordeste, principalmente nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, e, 

em algumas destas localidade, desempenha papeis importantes na alimentação e 

como medicamentos fitoterápicos (ALMEIDA, 2016). As sementes, cascas, folhas, 

flores, frutos e raízes são relatados na literatura apresentando efeitos neuroprotetores, 

com propriedades antifúngicas, anti-hipertensivas, anti-hiperglicêmicas, anti-

inflamatórias e antioxidantes (OMODANISI et al., 2017; EKONG et al.,2017; YASSA 

et al., 2014; GUPTA et al., 2012). Em estudos recentes, envolvendo estruturas 

relacionadas ao sistema nervoso central, algumas atividades foram observadas nos 

seus extratos, com a capacidade de reduzir o processo inflamatório na encefalomielite, 

com perda mielínica e dano axonal, diminuição da atividade de citocinas pró-

inflamatórias como TNF-α, IL-1β e IL-6 e redução dos níveis de óxido nítrico (NO), in 
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vitro (WATERMAN, et al., 2014; GALUPPO, et al., 2014; CHEENPRACHA et al., 2010). 

Porém, seu papel no processo inflamatório e na nocicepção não são bem esclarecidos 

(ADEDAPO, FALAYI E OYAGBEME, 2015). 

Portanto, o presente estudo teve como objetivo investigar a eficácia de dois 

compostos semissintéticos obtidos a partir do extrato da Moringa oleifera e seus 

mecanismos de ação visando contribuir para uma nova abordagem terapêutica no 

tratamento da DTM.  

2.METODOLOGIA 

2.1. Obtenção do derivado semissintético MC-D7 e MC-D9  

Para a obtenção de N-[4-(4’-O-acetil-α-L-raminosiloxi)benzil]-2-(piridinil-4-

carbonil)hidrazina-1-carbotioamida (MC-D7), o extrato da flor da Moringa oleifera. 4-

[(4’-O-acetil-α-L-raminosiloxi)benzil]isotiocianato foi colocado em um balão de fundo 

redondo 10mL e a ele foi adicionado 30,0 mg em 2 mL THF anidro e seguido da adição 

de 24 mg isoniazida. A mistura da reação foi mantida sob agitação à temperatura 

ambiente até a formação do produto da reação, analisado por CCD. O solvente foi 

removido sob pressão reduzida e o produto reacional foi purificado por cromatografia 

em coluna. O rendimento do produto purificado foi de 78% (ALMEIDA, 2016). 

 

 

 

 

Figura: Estrutura química de MC-D7 N-[4-(4’-O-acetil-α-L-raminosiloxi)benzil]-2-

(piridinil-4-carbonil)hidrazina-1-carbotioamida. 

Para a obtenção de 4-{[4’-O-acetil-2’,3’-O-bis(decanoiloxi)-α-L-

raminosiloxi]benzil}isotiocianato (MC-D9) foi realizado o processo de O-acilação. 

Utilizou-se 5 equivalentes molar do cloreto de decanoila, e DMAP, em CH2Cl2 seco. A 

mistura foi mantida sob agitação magnética à temperatura ambiente e monitorada por 

CCD. O término da reação foi observado após 24h e em seguida evaporou-se o 
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solvente da mistura sob pressão reduzida em evaporador rotativo e submeteu-se à 

cromatografia de adsorção efluída com uma mistura de hexano:acetato de etila (9:1). 

Obtendo-se o produto com 51 % de rendimento. (ALMEIDA, 2016). 

 

Figura: Estrutura química de MC-D9 4-{[4’-O-acetil-2’,3’-O-bis(decanoiloxi)-α-L-

raminosiloxi]benzil}isotiocianato  

2.2. Animais 

Foram utilizados ratos Wistar machos entre 180 e 240g em grupos com N=5 

animais, sendo estes, alojados em gaiolas de plástico padronizadas com alimentos e 

água disponíveis ad libitum. Eles foram mantidos em uma sala com temperatura 

controlada (23 ± 2°C) com um ciclo luz-escuro de 12/12 horas. Todos os experimentos 

foram projetados para minimizar o sofrimento usando o número mínimo de animais 

necessários para obter uma avaliação estatística válida. Os animais foram 

provenientes do biotério central da Universidade Federal do Ceará, e o protocolo 

experimental foi conduzido com a aprovação do Comissão de Ética para o Uso de 

Animais da Universidade Federal do Ceará, Sobral, Brasil (CEUA no 03/2015). 

2.3. Eficácia antinociceptiva e anti-inflamatória de MC-D7 E MC-D9 no modelo de 

hiperalgesia inflamatória induzida na articulação temporomandibular (ATM) de 

ratos. 

2.3.1. Delineamento Experimental  

Os animais foram pré-tratados por via oral (v.o.), com solução salina (0,9%), 

indometacina (5 mg/kg), MC-D7 (0,01; 0,1; 1 μg/kg) ou MC-D9 (0,01; 0,1; 1 ηg/kg). 

Após 60 minutos, foi aplicada injeção intra-articular (i.a.) de solução salina (50 μL, 

0,9%) no grupo controle ou formalina (50 μL, 1,5 %), na ATM esquerda. A resposta 
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nociceptiva foi mensurada pela quantificação em segundos do ato do rato coçar a 

região da ATM esquerda e pelo número de vezes de erguer a cabeça de forma 

reflexiva no período de 45 minutos (ROVERONI et al., 2001), sendo em seguida 

eutanasiados, quando os tecidos periarticulares (TPA), gânglio trigeminal (GT) e 

subnúcleo caudal (SC) do lado esquerdo foram removidos e armazenados em freezer 

-80o C para análise bioquímica. 

2.3.2. Injeções intra-articulares  

Os animais receberam uma injeção intra-articular na ATM esquerda na região 

inferior, a porção posteroinferior da borda do arco zigomático, em direção anterior, até 

contactar a região posterolateral do côndilo, com uma agulha de 30G conectada a um 

tubo de polietileno P50 e uma seringa de 50 μL (Hamilton, 50 μL) sob uma prévia 

anestesia inalatória com isoflurano (ROVERONI et al., 2001).  

2.3.3. Testes comportamentais para a avaliação da resposta nociceptiva 

induzida pela Formalina 

Cada animal foi utilizado em um único experimento, sendo os testes  

realizados durante a fase clara entre 9h e 17h em uma sala silenciosa com 

temperatura controlada entre 23ºC ± 2ºC (ROSLAND et al., 1991). Durante 7 dias 

antes do experimento os animais foram manipulados pelos participantes (TJOLSEIN 

et al., 1992). Cada animal foi colocado em uma câmara de madeira com sua parte 

superior aberta tendo uma parede de vidro para observação e as demais paredes e 

base espelhados de dimensão 30x30x30 cm, sendo colocados durante 10 minutos 

antes das administração intra-articular para ambientação (ABBOTT et al., 1986). Os 

animais não tiveram acesso a alimentos ou a água durante o experimento. Após 

anestesiados e administrado a injeção intra-articular, os animais foram colocados em 

câmara e observados seu comportamento pela quantificação em segundos do ato de 

coçar a região da ATM esquerda com um cronômetro digital e pelo número de vezes 

de erguer a cabeça com um contador manual de células no período de 45 minutos, 

em 15 blocos de 3 minutos e eutanasiados no final do experimento (OLIVEIRA-

FUSARO et al., 2012; ROVERONI et al., 2001). 

2.3.4. Análise da permeabilidade vascular por extravasamento de azul de Evans 
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Os animais nos grupos salina, formalina, MC-D7, MC-D9 ou salina (0,9%) (N=5) 

foram anestesiados com tribromo 1% (0,1 mL / 100 g) via intra-peritoneal e em seguida 

receberam salina (0,9%, 50 μL) ou formalina (1,5%, 50 μL) i.a. na ATM esquerda. 

Imediatamente receberam, por via endovenosa, 50 mg/kg do corante Azul de Evans 

e, após 45 minutos, os animais foram eutanasiados e realizada a dissecação para 

coleta do tecido periarticular, sendo visualmente localizado pela concentração de 

corante nas proteínas plasmáticas do tecido afetado (TORRES-CHAVEZ et al., 2012). 

As amostras foram pesadas e padronizadas entre 0,028 e 0,032 g e colocadas em 

recipientes contendo 1 mL de formamida banhados em água na temperatura de 60o C 

durante 24 horas (FIORENTINO et al., 1999). Em seguida foi coletado o sobrenadante 

(100 μL) e aferida a absorbância em espectrofotômetro (620 nm). A concentração foi 

determinada por comparação com uma curva padrão de quantidades conhecidas de 

corante azul Evans na solução de extração, que foi avaliada no mesmo ensaio. Foi 

calculado o extravasamento em microgramas do corante encontrado na solução por 

miligrama de exsudados. 

2.3.5. Análise de ICAM-1 e CD55 nos tecidos periarticulares e de P2X7 e NF-KB 

no subnúcleo caudal por Western Blotting 

Após a eutanásia dos animais tratados com MC-D7, MC-D9 ou solução salina 

(0,9%) conforme exposto anteriormente, foram coletadas amostras do tecido 

periarticular, para estudo das moléculas de adesão ICAM-1 e CD55, e subnúcleo 

caudal, para estudo do receptor P2X7 e seu fator de transcrição NF-κβ. As amostras 

foram homogeneizadas em tampão de lise RIPA (Tris-HCL 25 mM, pH 7,6, NaCl 150 

mM; EDTA 5 mM, NP40 a 1%, 1% de triton X-100, 1% de desoxilato de sódio, 0,1 % 

de SDS) e inibidor de protease (1 μL de inibidor: 100 μL de RIPA). Para a extração de 

proteínas, as amostras foram centrifugadas (17 min, 4°C, 13.000 rpm), e o 

sobrenadante foi coletado. As concentrações de proteínas foram determinadas 

através do ensaio de ácido bicincronínico (Thermo Fisher Scientific) de acordo com o 

protocolo do fabricante. A eletroforese em gel contendo SDS-poliacrilamida (10%) foi 

realizada utilizando 20 μg de proteína (previamente preparada com tampão de 

amostra de laemmli, BioRad) desnaturada a 95° C durante 5 min. Posteriormente, as 

proteínas foram transferidas para a membrana de PVDF (BioRad), bloqueadas com 

BSA 5% durante 1 hora e incubadas durante a noite com anticorpo primário (anti-β 
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actina de coelho, 04-1111, Merck Millipore, 1: 500, 1 ug/mL) e anticorpo secundário. 

As membranas foram incubadas usando o sistema ECL de acordo com as instruções 

do fabricante (BioRad), e o sinal de quimiluminescência foi detectado usando o 

sistema ChemiDoc™ XRS (BioRad). A quantificação densitométrica das bandas 

Western Blotting foi quantificada usando o software HNI ImageJ. 

2.3.6. Análise de IL-1β e IL-8 no tecido periarticular da ATM e gânglio trigeminal 

através ELISA. 

As concentrações de IL-1β e IL-8 foram determinadas no tecido periarticular da 

ATM e no gânglio trigeminal 45 minutos após a injeção de formalina na ATM esquerda 

dos ratos (N=5) que receberam MC-D7, MC-D9 ou solução salina (0,9%). O tecido 

periarticular da ATM e o gânglio trigeminal foram removidos e armazenados a -80°C. 

O material foi homogeneizado em uma solução de RIPA Lysis Buffer System (Santa 

Cruz Biotechnology, EUA), e o sobrenadante foi usado para determinar os níveis de 

citocinas e foram quantificados pelos seguintes kits: IL-1β-Rat IL-1 beta / IL-1F2 

Quantikine ELISA Kit (R & D Systems, número de catálogo DY501) e IL-8 por ensaio 

de imunoabsorção enzimática (ELISA). Todos os ensaios foram realizados de acordo 

com as instruções do fabricante. Resumidamente, as placas de microtitulação foram 

revestidas durante a noite à temperatura ambiente (20-23°C) com um anticorpo de 

captura contra ratos (4,0 μg/mL) ou IL-1β (0,8 μg/mL). A placa foi bloqueada pela 

adição de Diluente de Reagente a cada poço, incubada a temperatura ambiente 

durante um mínimo de 1 h. Após o bloqueio da placa, as amostras e o padrão em 

várias diluições foram adicionados e incubados à temperatura ambiente durante 2 h. 

A placa foi lavada três vezes com tampão e do Anticorpo de Detecção, diluído em 

Diluente de Reagente com NGS 2% (350 ng/mL) foi adicionado (100 μL/poço). Após 

uma incubação adicional à temperatura ambiente durante 2 h, a placa foi lavada e 

adicionou-se Streptavidin-HRP. O reagente de cor (H2O2 e tetrametilbenzidina, 100 

μL/poço) foi adicionado 15 minutos mais tarde e a placa foi incubada no escuro à 

temperatura ambiente durante 15-20 min. A reação enzimática foi interrompida com 

solução de H2SO4 e a absorbância foi medida a 450 nm. As concentrações de IL-1β e 

IL-8 foram expressas em pg/mL. 
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2.3.7. Análise do envolvimento da via dos Canabionoides sobre o efeito de MC-

D7 e MC-D9 na hipernocicepção inflamatória induzida por formalina na ATM de 

rato 

Os animais receberam por via intraperitoneal, em grupos distintos, os 

antagonistas seletivos dos receptores canabinoides-1 (AM281), canabinoide-2 

(AM630) na concentração de 3 mg/ kg, do agonista WIW55,212-2, 1 mg/kg ou 

Dimetilsulfóxido 4% (DMSO). Após 10 minutos, foram tratados com MC-D7, MC-D9 

ou salina (0,9%) v.o., e, após 60 minutos, foi procedida a injeção de salina (0,9%, 50 

μL) ou formalina (1,5%, 50 μL) na ATM esquerda e realizado a análise antinociceptiva 

através do teste comportamental. 

2.4. Análises estatísticas 

Os dados (valores ΔCq - ciclo quantitativo) foram expressos como média e 

alcance (máximo e mínimo) para determinar a possível associação entre os grupos 

relativos e as variáveis analisadas. 

O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar se os dados de cada variável 

analisada apresentavam-se com distribuição normal (dados paramétricos, com grupos 

com menos de 50 casos). Os valores de outliers foram retirados (quando ocorreram), 

por não representarem os resultados que o estudo tinha o objetivo de generalizar (p-

valor >0.05 para o teste de Shapiro-Wilk). 

Os dados paramétricos foram analisados através do teste t de Student, para a 

comparação da média entre dois grupos, e do teste de ANOVA, para a comparação 

das médias em variáveis com mais de dois grupos. O pós-teste (post-hoc) para a 

ANOVA foi definido a partir da análise da homogeneidade de variâncias através do 

teste de Levene. Caso houvesse homogeneidade de variâncias (p-valor ≥ 0,05), foi 

definido como pós-teste para a ANOVA o teste de Tukey. Caso não houvesse 

homogeneidade de variâncias entre os dados (p-valor < 0,05), foi definido como pós-

teste para a ANOVA o teste de Games-Howell. 

Os dados foram expressos em média ± desvio padrão (SD), com intervalo de 

confiança (CI) (máximo e mínimo), a fim de determinar a possível associação entre o 

os grupos e cada variável analisada.  
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O nível de significância estatística utilizado foi de p < 0,05 e as análises 

estatísticas foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism 5 (GraphPad 

Prism software, La Jolla, CA, EUA) e SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). Nível 

de Probabilidade (p-value) <0,05 foi assumido. 

3 RESULTADOS 

3.1. Estudo da dose-resposta de MC-D7 e MC-D9 na hipernocicepção 

inflamatória induzida por formalina na ATM de ratos 

A injeção de formalina 1,5% (i.a.) resultou em um aumento significativo na 

resposta nociceptiva comportamental em comparação com o grupo salina (48,4 ± 

2,249). O tratamento com MC-D7 0,01 (130,85 ± 6,591); 0,1 (86,42 ± 8,190); 1 μg / kg 

(55,62 ± 7,650) (Figura 1A) e MC-D9 0,01 (176,6 ± 4,190); 0,1 (172,0 ± 4190); 1 ηg / 

kg (75,230 ± 6,085) (Figura 1B) significativamente (p <0,05) reduziu a resposta 

nociceptiva comportamental induzida pela injeção de formalina 1,5% na ATM quando 

comparada ao grupo formalina (233,5 ± 7,779), apresentando resposta semelhante 

ao grupo indometacina 5mg/kg (29,33 ± 2,431). Com base nesses resultados, foram 

utilizadas as doses efetivas para MC-D7 (1 μg/kg) e MC-D9 (1 ηg/kg). 

 

Figura 2 - Eficácia de MC-D7 e MC-D9 na hipernocicepção inflamatória induzida 

por formalina 1,5% na ATM de ratos. A: MC-D7 (0,01; 0,1; 1 μg/kg) reduziu a 

hipernocicepção inflamatória induzida por formalina. B: MC- D9 (0,01; 0,1; 1 ηg / kg) 

reduziu a hipernocicepção inflamatória induzida por formalina. Os dados representam 

a média ± E.P.M. (N=5). * p<0,05 em relação ao grupo salina; # p<0,05 em relação ao 

grupo formalina (ANOVA, Games-Howell test). 
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3.2. Eficácia de MC-D7 e MC-D9 sobre o extravasamento plasmático em tecido 

periarticular na hipernocicepção inflamatória induzida por formalina na ATM de 

ratos  

O extravasamento plasmático avaliado através da absorbância com o corante 

Azul de Evans na indução da hipernocipeção inflamatória da ATM com formalina 1,5% 

(i.a) nos grupos pré-tratados com MC-D7 1 μg / kg (13,90 ± 1,175), e MC-D9 1 ηg / kg 
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(17,91 ± 2,239) tiveram uma redução significativa ( p < 0,05 ) no tecido periarticular, 

com resultados semelhantes ao grupo salina (15,40 ± 1,96), em comparação ao grupo 

formalina (64,38 ± 8,74) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Eficácia de MC-D7 e MC-D9 sobre o extravasamento plasmático por 

azul de Evans em tecido periarticular (TPA) na hipernocicepção inflamatória 

induzida por formalina 1,5 % na ATM de ratos. Efeitos de MC-D7 (1 μg/kg) e MC- 

D9 (1 ηg/kg) no extravasamento plasmático induzida por formalina no tecido 

periarticular. Os dados representam a média ± E.P.M. (N=5). * p<0,05 em relação ao 

grupo salina; # p<0,05 em relação ao grupo formalina (ANOVA, Games-Howell test). 

S a lin a  - M C -D 7 M C -D 9

0

2 0

4 0

6 0

8 0

#
*

*
S a lin a

F o r m a lin a

E
x

tr
a

v
a

s
a

m
e

n
to

 P
la

s
m

á
ti

c
o

 (


g
/g

)

F o rm a lin a

#

 

 

3.3. Efeito de MC-D7 e MC-D9 sobre as moléculas de adesão ICAM-1 e CD55 no 

tecido periarticular na hipernocicepção inflamatória induzida por formalina na 

ATM de ratos 

Na expressão das moléculas de adesão ICAM-1 o composto MC-D7 (1 μg/kg) 

(3,562 ± 0,821) não apresentou diferença estatisticamente significativa em relação ao 

grupo formalina (5,529 ± 0,410), divergindo do grupo salina (0,965 ± 0,219) (Figura 

3A). Assim como, na expressão de CD55 o grupo MC-D7 1 μg /kg (2,206 ± 0,407) 

divergiu do grupo salina (0,9470 ± 0,223) sendo semelhante ao grupo formalina (3,684 
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± 0,469) (Figura 3B). 

Figura 3 - Efeito de MC-D7 sobre as moléculas de adesão ICAM-1 (A) e CD55 (B) 

no tecido periarticular (TPA) na hipernocicepção inflamatória induzida por 

formalina 1,5% na ATM de ratos. MC-D7 (1 μg/kg, v.o) não apresentou diferença 

estatística em relação ao grupo formalina para as moléculas de adesão ICAM-1 e 

CD55 . Os dados representam a média ± E.P.M. (N=5). * p<0,05 em relação ao grupo 

salina; # p<0,05 em relação ao grupo formalina (ANOVA; Games-Howell test). 
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Para ICAM-1 o composto MC-D9 (1 ηg/kg) (2,048 ± 1,265) apresentou 

diferença significativa em relação ao grupo formalina (5,529 ± 0,410) sendo 

semelhante ao grupo salina (0,965 ± 0,219) (Figura 4A). Para CD55 observou-se 

comportamento semelhante onde MC-D9 1 ηg /kg (1,634 ± 0,594) divergiu do grupo 

formalina (3,684 ± 0,469), sem diferença estatística ao grupo salina (0,9479 ± 0,223) 

(Figura 4B). 

Figura 4 - Efeito de MC-D9 sobre as moléculas de adesão ICAM-1 (A) e CD55 (B) 

no tecido periarticular (TPA) na hipernocicepção inflamatória induzida por 

formalina na ATM de ratos. MC-D9 (1 ηg /kg, v.o) apresentou diferença significativa 

em relação ao grupo formalina para as moléculas de adesão ICAM-1 e CD55. Os 

dados representam a média ± E.P.M. (N=5). * p<0,05 em relação ao grupo salina; # 

p<0,05 em relação ao grupo formalina (ANOVA; Games-Howell test). 
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3.4 Efeito de MC-D7 e MC-D9 sobre os níveis das citocinas IL-1β e IL-8 no tecido 

periarticular e do gânglio trigeminal na hipernocicepção inflamatória induzida 

por formalina na ATM de rato 

A injeção de formalina 1,5% (i.a.) resultou em um aumento nos níveis da 

Interleucina-1 Beta (IL-1β) no tecido periarticular para o grupo formalina (369,7 ± 

62,40), onde MC-D7 1 μg/kg (109,5 ± 11,30) apresentou uma diminuição de 

concentração com resultado semelhante ao grupo salina (36,75 ± 1,14) (Figura 5A). 

No gânglio trigeminal MC-D7 1 μg/kg (207,0 ± 3,26) apresentou resultado semelhante 

ao grupo salina (192,4 ± 20,42) e diferente do grupo formalina (262,4 ± 14,33). Com 

isso compostos MC-D7 (1 μg/kg) reduziu IL-1β no tecido periarticular e gânglio 

trigeminal em comparação com o grupo de formalina (Figuras 5B). 

Figura 5 - Efeito de MC-D7 na redução de IL-1β Tecido periarticular (TPA) e 

Gânglio Trigeminal (GT). MC-D7 (1 μg/kg, v.o) reduziu os níveis de IL-1β no TPA 

(A) e no GT (B). Os dados representam a média ± E.P.M. (N=5). * p<0,05 em 

relação ao grupo salina; # p<0,05 em relação ao grupo formalina (ANOVA; Games-

Howell test). 
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MC-D9 (1 ηg/kg) (115,9 ± 35,08) no tecido periarticular, apresentou resultado 

semelhante ao grupo salina, houve redução da concentração de IL-1β em relação ao 

grupo formalina (369,7 ± 62,40) e resultado estatístico semelhante ao do grupo salina 

(36,75 ± 1,14) (Figura 6A). O mesmo ocorreu no gânglio trigeminal onde MC-D9 (1 

ηg/kg) teve uma redução de IL-1β comparado ao grupo formalina e estatisticamente 

semelhante ao grupo salina (Figura 6B). 

Figura 6 - Efeito de MC-D9 na redução de IL-1β no Tecido periarticular (TPA) 

e Gânglio Trigeminal (GT). MC-D9 (1 ng/kg) reduziu os níveis de IL-1β no TPA 

(A) e no GT (B). Os dados representam a média ± E.P.M. (N=5). * p<0,05 em 

relação ao grupo salina; # p<0,05 em relação ao grupo formalina (ANOVA; Games-

Howell test). 
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A injeção de formalina 1,5% (i.a.) resultou em um aumento nos níveis da 

Interleucina-8 (IL-8) no tecido periarticular para o grupo formalina ( 268,3 ± 12,6 ), 

onde MC-D7 1 μg/kg ( 82,44 ± 9,22 ) apresentou uma diminuição de concentração 

com resultado semelhante ao grupo salina (48,83 ± 14,50) (Figura 7A). No gânglio 

trigeminal MC-D7 1 μg /kg (87,82 ± 3,241) apresentou resultado semelhante ao grupo 

salina (78,11±11,15) e diferente do grupo formalina (262,4±14,33). Com isso 

compostos MC-D7 (1 μg/kg) reduziu IL-8 no tecido periarticular e gânglio trigeminal 

em comparação com o grupo de formalina (Figuras 7B). 

Figura 7 - Efeito de MC-D7 na redução de IL-8 no Tecido periarticular (TPA) e 

Gânglio Trigeminal (GT). MC-D7 (1 μg/kg) reduziu os níveis de IL-8 no TPA (A), e no 

GT (B). Os dados representam a média ± E.P.M. (N=5); * p<0,05 em relação ao grupo 

salina; # p<0,05 em relação ao grupo formalina (ANOVA; Games-Howell test). 
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MC-D9 (1 ηg/kg) no tecido periarticular (57,31 ± 22,84) apresentou resultado 

semelhante ao grupo salina, onde houve redução da concentração de IL-8 em 

comparação ao grupo formalina (268,3 ± 12,56) e resultado estatístico semelhante ao 

do grupo salina (48,83 ± 14,50) (Figura 8A). O mesmo ocorreu no gânglio trigeminal 

onde MC-D9 (1 ηg/kg) (67,8 ± 3,69) teve uma redução de IL-8 comparado ao grupo 

formalina (117,7 ± 14,60) e estatisticamente semelhante ao grupo salina (78,11 ± 

11,15) (Figura 8B). 

 

Figura 8 - Efeito de MC-D9 na redução de IL-8 no TPA e GT na hipernocicepção 

inflamatória induzida por formalina na ATM de rato. MC-D9 (1 ng/kg) reduziu os 

níveis de IL-8 no TPA (A) e no GT (B). Os dados representam a média ± E.P.M. (N=5); 

* p<0,05 em relação ao grupo salina; # p<0,05 em relação ao grupo formalina (ANOVA; 

Games-Howell test). 
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3.5 Análise do envolvimento da via dos Canabinóides sobre o efeito de MC-D7 e 

MC-D9 na hipernocicepção inflamatória induzida por formalina na ATM de rato 

Após o bloqueio dos receptores canabinóides no grupo que recebeu os 

antagonistas AM-281 (56,0 ± 7,449) para receptor Canabinóide 1 (CB1), o grupo que 

recebeu AM-630 (65,0 ± 7,505) para o receptor Canabinóide 2 (CB2), e na 

administração do agonista desses receptores no grupo WIN55 (54,0 ± 5,986) não foi 

observado alterações significativas na resposta nociceptiva de MC-D7 (1μg / kg) e 

MC-D9 (1ηg / kg) (85,2 ± 10,486), em relação grupo salina (48,4 ± 2,249), com  

diferença estatística comparada aos grupos formalina (220,2 ± 13,991) e DMS0 4% 

(159,0 ± 4,0) (Figuras 9 e 10). 

Figura 9 - Análise do envolvimento da via dos Canabionoides sobre o efeito de 

MC-D7 na hipernocicepção inflamatória induzida por formalina na ATM de rato. 

MC-D7 (1 μg / kg) não apresentou diferença estatística na inibição dos receptores 

canabinóides em relação ao grupo salina. Os dados representam a média ± E.P.M. (n 

= 5). * p<0,05 em relação ao grupo salina; # p<0,05 em relação ao grupo formalina 

(ANOVA; Games-Howell test). 
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Figura 10 - Análise do envolvimento da via dos Canabionoides sobre o efeito de 



 

45 

MC-D9 na hipernocicepção inflamatória induzida por formalina 1,5% na ATM de 

ratos. MC-D9 (1 ηg /kg) não apresentou diferença estatística na inibição dos 

receptores canabinóides em relação ao grupo salina. Os dados representam a média 

± E.P.M. (n = 5). * p<0,05 em relação ao grupo salina; # p<0,05 em relação ao grupo 

formalina (ANOVA; Games-Howell test). 
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3.6  Efeito de MC-D7 e MC-D9 sobre a expressão protéica do receptor P2X7 e o 

fator de transcrição NF-κβ no subnucleo caudal (SC) na hipernocicepção 

inflamatória induzida por formalina 1,5% na ATM de ratos. 

 

As análises de Western blotting para a expressão do receptor purinérgico P2X7 

no modelo de hipernocicepção induzido por formalina 1,5% na ATM de ratos 

apresentaram no grupo MC-D7 (0,553 ± 0,062) resultado semelhante ao grupo salina 

(1,168 ± 0,211) com diferença estatística em relação ao grupo formalina (2,270 ± 

0,287). Resultado semelhante ocorreu com MC-D9 (1ηg / kg) (0,7812 ± 0,222) que 

teve a expressão de P2X7 semelhante ao grupo salina (1,168 ± 0,211) e diferença em 

relação ao grupo formalina (2,270 ± 0,287) (Figura 11). 

 

Figura 11 - Efeito de MC-D7 e MC-D9 sobre o receptor P2X7 no subnúcleo caudal 

(SC) na hipernocicepção inflamatória induzida por formalina 1,5 % na ATM de 
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ratos. A: MC-D7 1 μg /kg apresentou uma menor expressão de P2X7 em relação ao 

grupo formalina B: MC-D9 1 ηg / kg apresentou uma menor expressão de P2X7 em 

comparação ao grupo formalina. Os dados representam a média ± E.P.M. (n = 5). * 

p<0,05 em relação ao grupo salina; # p<0,05 em relação ao grupo formalina (ANOVA; 

Tukey test). 
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grupo salina (1,168 ± 0,211) e diferença estatística em relação ao grupo formalina 

(2,270 ± 0,287). Resultado semelhante ocorreu com MC-D9 (1ηg / kg) (0,7812 ± 0,222) 

que teve a expressão de P2X7 semelhante ao grupo salina (1,168 ± 0,211) e diferença 

em relação ao grupo formalina (2,270 ± 0,287) (Figura 12). 

 

Figura 12 - Efeito de MC-D7 e MC-D9 sobre o fator de transcrição NF-κβ no 

subnúcleo caudal (SC) na hipernocicepção inflamatória induzida por formalina 

1,5 % na ATM de ratos. A: MC-D7 1 μg /kg apresentou uma menor expressão de NF-

Қβ em relação ao grupo formalina. B: MC- D9 1 ηg / kg apresentou uma menor 

expressão de NF-Қβ em relação ao grupo formalina. Os dados representam a média 

± E.P.M. (n = 5). * p<0,05 em relação ao grupo salina; # p<0,05 em relação ao grupo 

formalina (ANOVA; Tukey test). 
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4. DISCUSSÃO 

No presente trabalho foi observado o efeito antinociceptivo e anti-inflamatório 

de MC-D7 e MC-D9, compostos semissintéticos derivados de MC-1 isolado das flores 

de Moringa oleifera, através de hipernocicepção induzido pela formalina na ATM de 

ratos, no modelo da formalina. Há indícios de que os mecanismos envolvidos no efeito 

antinociceptivo e anti-inflamatório de MC-D7 e MC-D9 ocorram perifericamente, 

através da inibição do extravasamento plasmático das citocinas pró-inflamatórias IL-

1β e IL-8 e da inibição de moléculas adesão ICAM-1 e CD55, assim como podem estar 

relacionados centralmente com a expressão dos receptores P2X7 no subnúcleo 

caudal e de seu fator de transcrição NF-κβ. 

Diversos mediadores então presentes no processo inflamatório e são 

responsáveis pela manutenção e amplificação da resposta inflamatória. Pesquisas 

apontam os neutrófilos como as primeiras células presentes em processos 

inflamatórios na ATM, apesar de outras células como macrófagos também participam 

deste processo, estando relacionados à liberação de mediadores pró-inflamatórios 
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como TNF-α, IL-1β, e IL-8 (VENKATESHA et al., 2011), que atuam diretamente em 

nociceptores para causando hipernocicepção (KOSTRZEWA-JANICKA et al., 2012; 

VERRI et al., 2006) 

De acordo com este trabalho, MC-D7 e MC-D9 apresentam efeitos anti-

inflamatórios envolvidos através da redução das citocinas pró-inflamatórias IL-1β e IL-

8 nos tecidos periarticular e gânglio trigêminal, corroborando com outro estudo 

realizado com sementes da planta, assim como atividades relacionadas a um outro 

composto proveniente da folha da Moringa oleifera que obtiveram resultados 

semelhantes com a diminuição de fatores associados a expressão de IL-1β, IL-6 e 

TNF-α (WATERMAN et al., 2014). No presente estudo, os compostos MC-D7 e MC-

D9 reduziram, no tecido periarticular, a quantidade de IL-1β e IL-8, ambas encontradas 

também em outras condições inflamatórias como a artrite reumatoide (ZHANG et al., 

2007). IL-1β, presente na hipernocicepção em processos inflamatórios na ATM 

(CLEMENTE-NAPIMONGA et al., 2012), e IL-8, uma citocina quimioatraente para 

migração de leucócitos importantes na adesão e na transmigração de células 

inflamatórias para os tecidos, podem estar relacionadas com a diminuição da 

expressão de moléculas de adesão intercelular-1 (ICAM-1), presente principalmente 

em células endoteliais e nos processos inflamatórios, induzindo a permeabilidade 

celular (MAYADAS e CULLERE, 2005). Isso sugere que a IL-8 pode estar relacionada 

com a presença de moléculas de adesão, que são importantes no recrutamento de 

células inflamatórias para os locais de inflamação crônica e aguda, e, portanto, 

cruciais na determinação do andamento do processo inflamatório (BEHRENS et al., 

2000).  

Por outro lado, CD55 é uma molécula anti-adesiva que promove a depuração 

de leucócitos ligados ao endotélio. É possível, portanto, que a dinâmica de adesão 

(ICAM-1) e anti-adesão (CD55) na superfície seja controlada pelas quantidades 

relativas de proteínas individuais expressas neste domínio de membrana em 

condições patológicas. Além disso, em condições encontradas no processo 

inflamatório, o fenótipo predominante é um de anti-adesão, ou seja, uma maior 

expressão de CD55 em relação a ICAM-1 (LOUIS et al., 2005). Níveis baixos de 

expressão de CD55 e ICAM-1 podem indicar a inatividade de migração de células 

inflamatórias para o tecido. No estudo atual, o uso de MC-D9 diminuiu a expressão 
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das moléculas ICAM-1 e CD55 no tecido periarticular. A expressão de CD55 associada 

à diminuição das citocinas pró-inflamatórias pode explicar a dinâmica da adesão de 

leucócitos observada, através de uma mudança no equilíbrio das propriedades pró e 

anti-adesivas (QUINTEIRO et al., 2014). 

Apesar dos receptores canabinóides CB1 e CB2 estarem envolvidos na 

transmissão nociceptiva de estímulos dolorosos no sistema nervoso central e que 

podem causar antinocicepção de ação central (GONDIM et al., 2012), não foi 

observada uma relação entre o efeito antinociceptivo de MC-D7 e MC-D9 com esses 

receptores no teste comportamental de hipernocicepção induzido pela formalina na 

ATM de ratos. 

Porém, no subnúcleo caudal, no tronco encefálico, houve uma redução da 

expressão do receptor P2X7 e seu fator de transcrição NF-κβ, com a administração 

de MC-D7 e MC-D9. P2X7 está distribuído amplamente em quase todos os tipos 

celulares (WEI et al., 2008), e alguns estudos associam a ativação de P2X7 à 

liberação de IL-1β (SOLINI et al., 2008), de citocinas inflamatórias TNFα (HIDE et al., 

2000) e do fator de transcrição NF-κβ efeitos antinociceptivos de MC-D7 e MC-D9 

possam agir na modulação de vias centrais nociceptivas.  

NF-κβ é um fator de transcrição que, ao ser ativado, se desloca para o núcleo 

e estimula a transcrição de genes que podem estar envolvidos no processo 

inflamatório, como IL-1β e TNFα. O NF-κβ é ativado por mais de 150 estímulos e 

resulta na indução de inúmeros genes que influenciam na sobrevivência e na 

manutenção da integridade da função celular. Genes regulados pela NF-κB incluem 

ciclooxigenases tipo 2 (COX-2), óxido nítrico sintetase (iNOS), prostaglandina-

sintetase-2, interleucina 6, interleucina 1-β, dinorfina e moléculas de adesão vascular 

e intercelular. (PARK et al., 2013)  

No entanto, não podemos descartar o provável envolvimento de outras vias 

por meio de diferentes mediadores inflamatórios e interleucinas que podem estar 

envolvidas nos efeitos antinociceptivos e anti-inflamatórios dos dois compostos 

estudados. 
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5. CONCLUSÃO 

Podemos concluir que os derivados semissintéticos MC-D7 e MC-D9 

apresentaram atividade antinociceptiva e anti-inflamatória no modelo de 

hipernocicepção inflamatória na ATM de ratos induzida por formalina, através  da 

inibição de IL-1β e IL-8, diminuição da expressão de ICAM-1 e CD55 no tecido 

periarticular e gânglio trigeminal, demonstrando mecanismos periféricos de ação, 

assim como redução dor através de mecanismos centrais envolvendo os receptores 

P2X7 e seu fator de transcrição NF-κβ no subnúcleo caudal. Estes resultados 

demostram potencial destes compostos para terapia farmacológica da dor e 

inflamação na ATM em humanos. 
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