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RESUMO 

 

ESTUDO DOS MECANISMOS E MEDIADORES ENVOLVIDOS NO EFEITO 

ANTINOCICEPTIVO E ANTI-INFLAMATÓRIO DAS PROTEÍNAS ISOLADAS DO 

LÁTEX DE Himatanthus drasticus EM CAMUNDONGOS 

 

As proteínas isoladas do látex de Himatanthus drasticus (HdLP) apresentam potencial 

farmacológico em modelos experimentais de dor e inflamação. O objetivo deste estudo foi 

avaliar o efeito antinociceptivo e anti-inflamatório de HdLP e os possíveis mecanismos de 

ação, por meio de modelos experimentais aprovados pela CEUA/UFC (no 51/14). 

Camundongos Swiss machos (20-25 g) foram pré-tratados com HdLP (0,5 a 100 mg/Kg) por 

via endovenosa (e.v.) 30 min antes da aplicação do estímulo nocivo. Para um screening da 

atividade antinociceptiva de HdLP, foram realizados testes de nocicepção induzidos pela 

injeção intraperitoneal (i.p.) de ácido acético ou intraplantar (i.pl.) de formalina, capsaicina ou 

glutamato. O envolvimento de receptores opioides foi avaliado no teste da formalina pela 

administração prévia de naloxona s.c. (2 mg/Kg). Para a avaliação do efeito central, os 

animais foram submetidos ao estímulo da placa quente (55 oC) 30, 60, 90 e 120 min após 

tratamento com HdLP. O efeito e os mecanismos envolvidos na ação de HdLP foi avaliado na 

hiperalgesia mecânica (Von Frey eletrônico) e edema de pata (pletismômetro) induzidos por 

carragenina (Cg) 1, 3 e 5 h após injeção i.pl. de Cg. A hiperalgesia mecância também foi 

avaliada 3 h após administração de PGE2 ou dopamina. Os animais foram eutanasiados 3 h 

após Cg e as patas coletadas para avaliação da atividade de mieloperoxidase (MPO), 

concentração de mediadores inflamatórios (TNF-α, IL-1β, KC, IL-10), análise 

histopatológica, expressão de TNF-α por Western-Blot, análise imuno-histoquímica (COX-2, 

NOSi) e determinação do estresse oxidativo (MDA, GSH, SOD, CAT). O envolvimento de 

NO, GMPc e canais de K+ sensíveis ao ATP foi investigado por meio da administração prévia 

de L-NMMA, ODQ ou glibenclamida, respectivamente, na hiperalgesia mecânica por  PGE2. 

A produção de NO in vitro foi determinada em sobrenadante de cultura de macrófagos (RAW 

264.7) incubados com HdLP (25, 50, 100 μg/ml) e ativados com LPS (24 h). Para as análises 

estatísticas, utilizou-se o teste ANOVA/Newman Keuls ou Kruskal Wallis/Dunns, 

considerando-se significante p<0,05. HdLP reduziu a nocicepção induzida por ácido acético, 

formalina (em ambas as fases), capsaicina e glutamato, sendo o efeito revertido pela 

administração prévia de naloxona no teste da formalina. HdLP promoveu antinocicepção 

tempo e dose-dependentes no teste da placa quente e nos testes de hiperalgesia mecânica por 



carragenina e reduziu o edema de pata induzido por carragenina. HdLP também reduziu a 

hiperalgesia promovida por PGE2 ou dopamina. O efeito de HdLP na hiperalgesia por PGE2 

foi revertido pela administração prévia de L-NMMA, ODQ e glibenclamida. O pré-tratamento 

com HdLP reduziu a atividade de MPO e as concentrações de TNF-α e IL-1β enquanto 

aumentou a concentração de IL-10. A expressão de TNF-α e a imunomarcação de COX-2 

foram reduzidas e a atividade de SOD foi elevada. Não houve alteração nos níveis de KC, 

CAT, GSH e MDA nem na expressão e NOSi ou produção in vitro de NO. Em conjunto, os 

resultados apontam o potencial antinociceptivo e anti-inflamatório de HdLP, sugerindo um 

efeito sobre mediadores inflamatórios e sobre componentes neuronais.    

 

Palavras-chave: dor inflamatória, nocicepção, Himathantus drasticus, proteínas do látex. 



ABSTRACT 

 

STUDY OF MECHANISMS AND MEDIATORS INVOLVED IN THE 

ANTINOCICEPTIVE AND ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF LATICIFER 

PROTEINS OF Himatanthus drasticus IN MICE 

 

There is a constant search for analgesic drugs to control the pain while promoting as few side 

effects as possible. This study aimed to evaluate the effect of a latex protein fraction from 

Himathantus drasticus (HdLP) in experimental models of nociception after approval by the 

CEUA/UFC (n° 51/14). Male Swiss mice (20-25g) were pretreated with HdLP e.v. 30 min 

before noxious stimuli and it were evaluated by measures of nociceptive behavior. HdLP (0.5, 

5 and 10 mg/kg) was investigated in the test models of nociception induced by acetic acid 

(i.p), formalin (i.pl), capsaicin (i.pl.) or glutamate (i.pl). Involvement of opioid system was 

evaluated using formalin test by prior injection of naloxone s.c. (2 mg/kg). To assess thermal 

nociception, mice were placed on a hot plate (55 oC) 30, 60, 90 and 120 minutes after HdLP 

treatment (0.5, 5 and 50 mg/kg). The HdLP antihyperalgesic effect (0.5, 5 and 50 mg/kg) was 

evaluated using mechanical models of hyperalgesia induced by carrageenan, PGE2 or 

dopamine by the electronic Von Frey method 1, 3 and 5 h after carrageenan or 3 h after PGE2 

or dopamine. Anti-inflammatory effects were investigated using the test of paw edema induced 

by carrageenan. Animals were euthanized 3 h after carrageenan and paws were collected for 

evaluation of myeloperoxidase activity (MPO), inflammatory mediators production (TNF-α, 

IL-1β, KC and IL-10), histopathological analysis, Western blot analysis of TNF-α, 

immunohistochemical assays (COX-2, NOSi) and levels of oxidative stress (MDA, GSH, 

SOD, CAT). Involvement of the NO/cGMP/K+ channels pathway was investigated by prior 

administration of L-NMMA, ODQ or glibenclamide, respectively, in PGE2-induced 

hyperalgesia. To investigate mechanisms underlying HdLP anti-inflammatory action, we 

investigated the effect of HdLP (25, 50, 100 μg/ml) on LPS-induced responses in a murine 

macrophage cell line, RAW 264.7. Statistical analyzes were performed using 

ANOVA/Newman Keuls or Kruskal Wallis/Dunns test and p<0.05 was considered 

significant. HdLP significantly reduced the nociception induced by acetic acid, formalin (in 

both phases), capsaicin and glutamate in a dose-dependent manner. This effect was reversed 

by previous administration of naloxone in the formalin test. HdLP was found to be effective 

in hot plate test, carrageenan-induced hyperalgesia and paw edema in a time- and dose-

dependent manner. HdLP also reduced PGE2-and dopamine-induced hyperalgesia. The effect 



of HdLP on PGE2-induced hyperalgesia was reversed by prior administration of L-NMMA, 

ODQ and glibenclamide. Pre-treatment with HdLP decreased MPO activity and TNF-α and 

IL-1β production and increased IL-10 release. TNF-α expression by western blot and COX-2 

expression by immunohistochemistry were decreased and SOD activity was increased. There 

was no change in KC, CAT, GSH and MDA levels or NOSi expression and NO release in 

vitro. The present results suggest that HdLP exhibits antinocieptive effect in mice by 

inhibiting neutrophil migration, release of proinflammatory cytokines (TNF-α, IL-1β) and 

expression of inflammatory mediators (COX-2), as well as releasing anti-inflammatory 

cytokine IL-10. Furthermore, opioid system and L-arginine/NO/cGMP/K+ pathway seems to 

be responsible, at least in part, for the antinociceptive effect of HdLP. 

 

Keywords: inflammatory pain, nociception, Himathantus drasticus, latex protein. 
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por macrófagos ativados com LPS in vitro.  

5.2.9 HdLP aumenta os níveis teciduais de SOD, mas não de GSH e CAT, 

assim como não previne a peroxidação lipídica induzida pela administração de 

carragenina. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Dor 

 

1.1.1 Considerações gerais 

 

De acordo com a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED, 2017), a dor 

interfere significativamente na qualidade de vida do paciente, sendo a principal causa de 

sofrimento e incapacitação para o trabalho. Este mal afeta pelo menos 30% dos indivíduos em 

algum momento da vida e pode persistir por mais de um dia em 10 a 40% deles. A dor aguda, 

por exemplo, é reportada como um sintoma em mais de 80% das visitas médicas (WALID et 

al., 2008). A incidência de dor crônica no mundo oscila entre 7 e 40% da população e pelo 

menos metade da população que sofre de dor crônica fica parcialmente ou completamente 

incapacitada, de maneira transitória ou permanente. O impacto da dor é considerável, afetando 

o indivíduo do ponto de vista psicossocial, além de gerar conseqüências para a economia de 

uma forma geral (SBED, 2017). Por tais motivos, o estudo da dor tem sido uma preocupação 

constante desde os primórdios da civilização e alguns conceitos e classificações, reportados a 

seguir, são importantes para a compreensão desta condição.  

Em 1994, o conceito de dor foi definido como uma “experiência sensorial e 

emocional desagradável associada a dano real ou potencial de tecidos ou descrita em termos 

de tal dano” (MERSKEY e BOGDUK, 1994). Esta definição é válida até os dias atuais e foi 

importante por incluir no conceito de dor o aspecto emocional, considerando a influência de 

fatores psicológicos e sociais no processo doloroso. Segundo esse conceito, a dor nem sempre 

decorrerá de um dano tecidual, podendo ocorrer sem ele. Por outro lado, uma pessoa com 

danos teciduais pode não manifestar qualquer sensação dolorosa (IASP, 2010). Dessa forma, 

podemos observar nessa definição dois componentes distintos: a nocicepção e a percepção. A 

percepção da dor é modulada por condições emocionais, motivacionais e psicológicas, bem 

como com a história pregressa do indivíduo (VERRI et al., 2006). A nocicepção (noceo: 

nocivo) pode ser definida como “a detecção do estímulo nocivo e a subseqüente transmissão 

da informação codificada para o cérebro” (KIDD; URBAN, 2001).  

O termo dor é apropriado quando relacionado a seres humanos. Quando nos 

reportamos a animais em condições experimentais, em que não é possível a discriminação do 

componente emocional, o termo nocicepção é mais adequado (VERRI et al., 2006). Apesar de 

os animais não apresentarem a capacidade de comunicar verbalmente a ocorrência de dor, 
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quando são submetidos a um estímulo reconhecidamente nociceptivo, eles exibem respostas 

comportamentais, motoras e fisiológicas semelhantes às observadas em seres humanos. A 

partir da avaliação desses parâmetros podemos inferir que um animal está experimentando 

uma resposta álgica. Portanto, o termo nocicepção compreende respostas comportamentais e 

neurofisiológicas da dor dissociado do caráter cognitivo-afetivo da resposta (LAPA et al., 

2007 apud SANTA-CECÍLIA; MURGAS, 2014).  

A dor não é apenas uma sensação desagradável, mas também uma modalidade 

sensorial complexa essencial à sobrevivência. O mecanismo do sistema nervoso de detecção 

de estímulos com potencial para causar lesões nos tecidos é muito importante para 

desencadear respostas comportamentais que protegem o organismo de danos atuais ou 

posteriores nos tecidos. Estas consistem em reações reflexas e também em ações preventivas 

contra estímulos que podem causar danos nos tecidos (IASP, 2010). 

Existem duas principais categorias de dor. A primeira é a dor fisiológica, que 

acontece quando um estímulo nocivo é aplicado num tecido intacto. Esse tipo de dor protege 

o tecido de maiores danos, atuando como um sistema de alarme que notifica o corpo da 

presença de algum perigo ou estímulo nocivo do ambiente. A segunda categoria é a dor 

patofisiológica, que ocorre em decorrência de algum trauma ou doença (BASBAUM; 

WOOLF, 1999; SCHAIBLE; RICHTER, 2004). A dor patofisiológica pode ser classificada 

em aguda ou crônica. A dor aguda é provocada por uma doença ou lesão específica, é auto-

limitada, tem como função biológica alertar o organismo sobre o dano e está associada ao 

espasmo do músculo esquelético e à ativação do sistema nervoso simpático. É observada após 

traumas, intervenções cirúrgicas e algumas doenças. A dor crônica, ao contrário, pode ser 

considerada um estado de doença. É a dor que supera o tempo normal de cura, se associada a 

uma doença ou lesão. A dor crônica pode surgir de estados psicológicos, não possui fins de 

proteção ou alerta do organismo e não possui um ponto final reconhecível (GRICHNIK; 

FERRANTE, 1991). 

Podemos ainda classificar a dor de acordo com o evento que a origina em: dor 

nociceptiva, originada da estimulação de nociceptores localizados na pele, víscera ou outros 

órgãos; dor neuropática, que se deve a uma disfunção ou dano a um nervo ou grupo de nevos; 

dor inflamatória, ocasionada por mediadores inflamatórios produzidos pelo dano tecidual; e 

dor psicogênica, que se constitui de uma dor de origem não identificável e que pode refletir 

fatores psicológicos (MILLAN, 1999; XU; YAKSH, 2011). Analisando os conceitos, nota-se 

que a dor nociceptiva é compreendida pelo conceito de dor fisiológica, enquanto as dores 

neuropática, inflamatória e psicogênica incluem-se no conceito de dor patofisiológica.  
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A dor patofisiológica pode apresentar-se como dor espontânea (dor na ausência de 

um estímulo intencional) ou como hiperalgesia ou alodinia (SCHAIBLE; RICHTER, 2004). 

Em humanos, a sensibilização dos nociceptores leva a estados de hiperalgesia, caracterizada 

por uma resposta dolorosa acentuada decorrente de um estímulo doloroso, ou alodinia, que 

envolve dor associada a um estímulo que normalmente não provocaria dor (VERRI et al., 

2006).  

 

1.1.2 Processamento da dor 

 

A dor é a conseqüência perceptual final do processamento neural de determinada 

informação sensorial. Em geral, o estímulo inicial surge na periferia e é transferido para o 

sistema nervoso central (SNC). Na periferia, tecidos cutâneos ou tecidos somáticos profundos 

são inervados por neurônios aferentes primários (os nociceptores) que fazem sinapse com 

neurônios de segunda ordem no corno dorsal da medula espinal. A Figura 1 representa a visão 

geral do circuito nociceptivo. Inicialmente, os neurônios aferentes primários detectam o 

estímulo nocivo (transdução). Em seguida, o potencial de ação resultante da estimulação dos 

nociceptores é conduzido dos terminais periféricos para a medula espinal (condução) e então 

transmitido para os neurônios dentro da lâmina específica do corno dorsal (transmissão). A 

informação sensorial decorrente de estímulos nocivos é então retransmitida para estruturas 

supraespinhais incluindo o tálamo e o tronco encefálico. Controles internos estão presentes 

em todos os níveis, constituindo o que se chama de modulação da dor (GOLAN, 2009; KIDD; 

URBAN, 2001). 
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Figura 1 – Visão geral do circuito nociceptivo 

 
Fonte: Golan, 2014 

 

Transdução 

 

Em 1906, Sherrington propôs a existência do nociceptor, um neurônio sensorial 

primário que é ativado por estímulos capazes de causar danos aos tecidos. De acordo com 

esse modelo, nociceptores têm limiares ou sensibilidades características que os distingue de 

outras fibras nervosas sensoriais, o que foi confirmado posteriormente por estudos 

eletrofisiológicos, os quais mostraram a existência de neurônios sensoriais primários que 

podem ser excitados por calor nocivo, pressão intensa ou produtos químicos irritantes, mas 

não por estímulos inócuos, como o aquecimento ou o toque leve (JULIUS; BASBAUM, 

2001a). Os componentes operacionais do nociceptor incluem um terminal periférico que 

inerva tecidos-alvo e transduz o estímulo nocivo, um axônio que conduz o potencial de ação a 

partir da periferia até o SNC, um corpo celular no gânglio da raiz dorsal (GRD) e um terminal 
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central de onde a informação é transferida para neurônios de segunda ordem nas sinapses 

centrais (WOOLF; MA, 2007). 

Os componentes estruturais dos nociceptores estão amplamente distribuídos pelo 

corpo, inervando pele, músculos, articulações e víceras e detectam estímulos nocivos 

mecânicos, térmicos e químicos (Figura 2). De acordo com o tipo de estímulo detectado, os 

nociceptores podem ser classificados em: (1) nociceptores mecânicos, sensíveis a estímulos 

mecânicos intensos, (2) nociceptores térmicos, sensíveis a estímulos térmicos extremos, (3) 

nociceptores polimodais, sensíveis tanto a estímulos mecânicos, térmicos e químicos e (4) os 

chamados nociceptores silenciosos, que respondem somente depois de sensibilizados por 

estímulos químicos ou mediadores inflamatórios decorrentes de dano tecidual (FEIN, 2011; 

JULIUS; BASBAUM, 2001) 

As terminações nervosas periféricas dos nociceptores, ao detectarem um evento 

sensorial mecânico, químico ou térmico, são ativadas através de um receptor periférico 

específico. Os estímulos mecânicos são detectados pelo canal de sódio do tipo degenerina 

(MDEG) (SCHOLZ; WOOLF, 2002). Os estímulos químicos ativam canais iônicos sensíveis 

ao ácido (ASIC), canais sensíveis ao ATP (P2X ou P2Y) ou receptores sensíveis às cininas 

(B1 ou B2). Quanto aos estímulos térmicos, estes ativam receptores da família dos receptores 

de potencial transitório (TRP), dentre eles o TRPV1 e TRPV2, que respondem ao calor 

nocivo acima de 42oC e de 50oC, respectivamente, e  o TRPM8 e TRPA1 responsáveis pela 

sensibilidade ao frio. Além de ser sensível ao calor, o TRPV1 torna-se ativo em resposta a um 

pH extracelular baixo e a ligantes químicos vanilóides, como a capsaicina. Seja qual for o 

receptor ou canal ativado, a ativação resultará em despolarização da fibra nervosa por influxo 

de íons e posterior produção do potencial de ação (GOLAN, 2009; HUDSPITH, 2016). 
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Figura 2 – Transdução periférica da dor 

 
Fonte: Golan, 2014 

 

Condução 

 

Com a despolarização do terminal periférico, ocorre a abertura dos canais iônicos 

de sódio regulados por voltagem (NaV), o que permite o influxo de sódio (Na+) e leva a 

membrana a atingir o seu limiar, disparando assim o potencial de ação. Existem múltiplas 

isoformas de NaV (NaV 1.1 – NaV 1.9), sendo as isoformas NaV 1.7, NaV 1.8 e NaV 1.9 

preferencialmente expressas em fibras nociceptoras. O potencial de ação é conduzido da 

periferia até a medula espinal através dos axônios dos neurônios aferentes primários e é 

encerrado pela repolarização da célula, determinada pela abertura de canais de potássio 

voltagem-dependentes (HUDSPITH, 2016; KANELLOPOULOS; MATSUYAMA, 2016).  

Os nociceptores podem ser classificados em dois tipos, de acordo com a 

velocidade com que conduzem o potencial de ação: (1) fibras Aδ, discretamente mielinizadas 

e de médio diâmetro, exibem velocidade de condução intermediária e medeiam a dor rápida e 

bem localizada; (2) fibras C, não mielinizadas e de pequeno diâmetro, conduzem o potencial 

em baixa velocidade e transportam a dor lenta e mal localizada. Assim, as fibras Aδ são 

responsáveis pela detecção da dor rápida e aguda (“primeira dor”), enquanto as fibras C são 

condutoras da dor lenta e difusa (“segunda dor”), demonstrando que o estímulo doloroso 

evoca duas sensações de dor sucessivas e possivelmente distintas (BASBAUM et al., 2009; 
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MILLAN, 1999). É importante destacar também que as fibras Aδ respondem a estímulos 

mecano-térmicos e as fibras C respondem de forma polimodal (IASP, 2010). 

 

Transmissão 

 

O corno dorsal da medula espinhal é a região do SNC na qual os nociceptores Aδ 

e C (neurônios de primeira ordem) projetam-se, fazendo sinapses com os neurônios de 

segunda ordem. O sinal nociceptivo é então transmitido nas sinapses centrais através da 

liberação de diversos neurotransmissores, tais como glutamato, substância P e peptídio 

relacionado ao gene da calcitonina (CGRP). Os neurônios de segunda ordem, por sua vez, 

projetam-se para sítios supra-espinhais e então para regiões subcorticais e corticais através de 

neurônios de segunda e terceira ordens, permitindo a codificação e a percepção da experiência 

multidimensional da dor (GRACE et al., 2014). 

Canais de cálcio regulados por voltagem tipo-N desempenham um papel 

significativo no controle da liberação dos mediadores químicos responsáveis pela transmissão 

da informação nociceptiva para os neurônios de segunda ordem. O glutamato provoca a 

transmissão excitatória rápida entre os neurônios sensoriais primários e secundários ao se 

ligar a receptores glutamatérgicos (AMPA e NMDA) localizados nos neurônios de segunda 

ordem, despolarizando a membrana. Em condições não patológicas, os receptores AMPA 

medeiam a transmissão, enquanto que estímulos repetitivos ou de maior intensidade, como 

aqueles associados com dano tecidual, estão associados com o receptor NMDA (ALVES 

NETO et al, 2009; KIDD; URBAN, 2001; GOLAN, 2009). Os neuropeptídios, substância P e 

CGRP, são liberados com o glutamato e produzem efeitos sinápticos mais lentos (GOLAN, 

2009).   

 

Modulação 

 

O corno dorsal da medula espinhal, além de ser o sítio onde as fibras aferentes 

primárias fazem sinapse com neurônios de segunda ordem, é também o local onde interações 

complexas ocorrem entre interneurônios excitatórios e inibitórios e onde os tratos inibitórios 

descendentes de centros superiores exercem seu efeito (STEEDS, 2016). Esses eventos 

modulam a transmissão da dor. 

Segundo a Teoria do Controle do Portão, proposta por Melzack e Wall em 1965, a 

estimulação de fibras aferentes sensoriais não nociceptivas (fibras Aβ) ativa interneurônios 
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inibitórios na lamina II do corno dorsal, de forma direta ou indireta (via interneurônios 

excitatórios), suprimindo a transmissão nociceptiva pelas fibras C e consequentemente 

bloqueando a dor. Além dos interneurônios, as vias descendentes inibitórias, que se projetam 

do tronco encefálico para o corno dorsal, têm um papel importante na modulação da dor. Os 

principais neurotransmissores presentes no corno dorsal da medula espinhal são peptídios 

opioides, norepinefrina, serotonina (5-HT), canabinoides endógenos, glicina e ácido gama-

aminobutírico (GABA) (MILLAN, 1999; STEEDS, 2016; WOOLF; MA, 2007). 

 

1.2 Dor inflamatória 

 

A atividade de um nociceptor é substancialmente modificada em resposta ao dano 

tecidual, inflamação ou lesão nervosa. Essa modificação pode alterar profundamente o limiar, 

a excitabilidade e a transmissão do nociceptor, contribuindo para a hipersensibilidade e dor 

espontânea (SCHOLZ; WOOLF, 2002).  

No tecido normal, as fibras nociceptivas possuem limiares mecânicos e térmicos 

relativamente altos, sendo necessários estímulos de alta intensidade para excitá-las. No 

decurso da inflamação, o nociceptor é sensibilizado, ou seja, seu limiar de ativação cai. Como 

resultado, os estímulos de baixa intensidade, como os estímulos inócuos, obtêm acesso à via 

nociceptiva e começam a produzir dor. Além disso, a inflamação também é capaz de recrutar 

os chamados nociceptores silenciosos, que são fibras C normalmente não excitáveis por 

estímulos nocivos no tecido normal. No entanto, durante a inflamação, estas fibras também 

são sensibilizadas. Tanto a atividade de nociceptores polimodais sensibilizados como o 

recrutamento de nociceptores silenciosos levam à condução do estímulo nociceptivo 

patofisiológico para a medula espinhal (BESSON, 1999; SCHAIBLE; RICHTER, 2004; 

WOOLF; MA, 2007). 

A inflamação é uma resposta imune à lesão tecidual ou celular causada por 

estímulos físicos, químicos, imunológicos ou microbianos. Inicialmente, é uma resposta de 

fase aguda altamente coordenada que é direcionada ao local de infecção ou lesão e visa à 

remoção rápida do estímulo inflamatório. Se a resposta aguda não consegue remover o 

irritante e resolver o dano, a condição inflamatória torna-se crônica (HUME; FAIRLIE, 

2005). (BLANCO; CONDINO NETO, 2003).  

Quando o hospedeiro encontra um agente lesivo, os fagócitos residentes teciduais 

(como os macrófagos) tentam eliminar esse agente por fagocitose ao mesmo tempo em que 

essas células, em conjunto com outras células do hospedeiro, reagem ao estímulo irritante 
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liberando mediadores inflamatórios (KUMAR et al., 2010). Os mediadores, de origem celular 

ou plasmática, iniciam e conduzem o processo inflamatório, atuando localmente e 

promovendo sinais característicos desta resposta, quais sejam: dor, calor (aumento da 

temperatura local), rubor (vermelhidão) e tumor (edema), acompanhados ou não da perda de 

função do tecido ou órgão afetado.  

O reconhecimento do agente agressor por células residentes, principalmente 

macrófagos e mastócitos, leva à produção de uma variedade de mediadores inflamatórios, 

incluindo quimiocinas, citocinas, aminas vasoativas, eicosanóides e produtos de cascatas 

proteolíticas (MEDZHITOV, 2008). Alguns desses mediadores, como a histamina, as 

prostaglandinas e o óxido nítrico atuam sobre o músculo liso vascular para causar 

vasodilatação, e outros, incluindo a histamina e os leucotrienos, atuam sobre células 

endoteliais para aumentar a permeabilidade vascular (NEWTON; DIXIT, 2012). O aumento 

da permeabilidade vascular permite o fluxo transvascular de fluido rico em proteínas (plasma) 

dos compartimentos intravasculares para o tecido, formando o edema característico dos 

processos inflamatórios agudos (SHERWOOD; TOLIVER-KINSKY, 2004). 

Concomitantemente aos eventos vasculares, as citocinas como o fator de necrose 

tumoral (TNF-α) e a interleucina 1 (IL-1) liberados por células teciduais, principalmente por 

macrófagos, ativam vias de sinalização em células endoteliais que regulam a expressão de 

moléculas de adesão, como as selectinas, molécula de adesão das células vasculares 1 

(VCAM-1) e integrinas leucocitárias (GILROY et al., 2004; SIMMONS, 2006).  

Em conjunto, a vasodilatação, o aumento da permeabilidade vascular e a 

expressão de moléculas de adesão atuam no sentido de promover o efluxo de plasma e o 

recrutamento de leucócitos circulantes ao local onde o agente agressor encontra-se (KUMAR 

et al., 2010). As proteínas plasmáticas e os leucócitos (principalmente os neutrófilos) que são 

normalmente restritos aos vasos sanguíneos, agora obtêm acesso, através das vênulas pós-

capilares, aos tecidos extravasculares no local de infecção ou lesão (MEDZHITOV, 2008). 

Os neutrófilos são os primeiros e mais abundantes tipos celulares a chegar ao sítio 

inflamatório (GILROY et al., 2004; SHERWOOD; TOLIVER-KINSKY, 2004). No tecido, os 

neutrófilos recrutados são ativados, seja por contato direto com agentes patogênicos ou dano 

tecidual (a partir de receptores de reconhecimento de padrões, PRRs), seja através das ações 

de citocinas secretadas por células residentes nos tecidos. Os neutrófilos ativados destroem os 

agentes invasores através da liberação de substâncias tóxicas de seus grânulos, que incluem 

espécies reativas de oxigênio (EROs) e espécies reativas de nitrogênio (ERNs). Esses efetores 

não discriminam entre alvos microbianos e de hospedeiro, de modo que o dano aos tecidos 
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hospedeiros é inevitável (MEDZHITOV, 2008; NEWTON; DIXIT, 2012). No sítio 

inflamatório, os macrófagos ativados também produzem grandes quantidades de metabólitos 

reativos do oxigênio e nitrogênio (BLANCO; CONDINO NETO, 2003). 

Numerosos mediadores inflamatórios são produzidos e liberados no decurso da 

dor inflamatória, como resultado da disrupção das células, degranulação de mastócitos, 

secreção por células inflamatórias e indução de enzimas como a ciclooxigenase-2. Muitos 

desses mediadores, como cininas, aminas, prostanoides, fatores de crescimento, quimiocinas, 

citocinas, prótons e ATP, sensibilizam a fibra nociceptiva, direta ou indiretamente. Os 

sensibilizadores diretos interagem com receptores específicos no terminal sensorial, ativando 

transdutores de sinais intracelulares que incluem as proteínas quinase C (PKC) e A (PKA). O 

final dessa cascata culmina na fosforilação ou mesmo no aumento da expressão de receptores 

TRP e canais de sódio voltagem-dependentes, alterando o limiar da fibra e aumentando a 

freqüência de potenciais de ação (Figura 3) (LEWIN; LU; PARK, 2004; SCHAIBLE; 

RICHTER, 2004; WOOLF; MA, 2007). 

 

Figura 3 – Mecanismos envolvidos na dor inflamatória 

 
Fonte: Marchand, Perretti e McMahon (2005) 
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As prostaglandinas, que têm papel fundamental na fisiopatologia da dor 

inflamatória, são mediadores derivados do ácido araquidônico, sintetizados pela ação da 

enzima ciclooxigenase (COX) (YUI et al., 2015). As prostaglandinas derivadas da isoforma 

COX-1 contribuem para a manutenção da integridade gástrica, ao passo que elevados níveis 

de prostaglandinas derivadas da atividade da isoforma COX-2 produzem efeitos deletérios 

locais e sistêmicos, tais como aumento da permeabilidade vascular, dor e febre associaada à 

inflamação (KWIECIEŃ et al., 2015).  

Outro importante mediador da dor inflmatória é o óxido nítrico (NO). A partir da 

L-arginina, o óxido nítrico (NO) é sintetizado de forma constitutiva e dependente de cálcio, 

ou ainda de forma induzível e independente de cálcio pela ação da enzima NO sintase 

induzível (NOSi) (MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991). O NO é constitutivamente 

produzido por duas enzimas distintas: uma normalmente presente no endotélio vascular 

(NOSe) e outra encontrada em neurônios do cérebro e do sistema nervoso (NOSn) 

(ALDERTON; COOPER; KNOWLES, 2001). A NOSi forma grandes quantidades de NO em 

macrófagos ativados química ou imunologicamente, apresentando ação microbicida (GUZIK; 

KORBUT; ADAMEK-GUZIK, 2003; KATZUNG, 2005). Um importante modo de 

inativação do NO é a sua reação com o ânion superóxido (O2
•−) para formar o oxidante 

peroxinitrito (ONOO−), que pode ocasionar o dano tecidual (FORSTERMANN; SESSA, 

2012).   

Várias citocinas desempenham papeis fundamentais nas reações inflamatórias 

agudas e nos estados de dor inflamatória, como o TNF-α e as interleucinas IL-1, IL-6 e IL-8. 

Dessas, TNF-α e IL-1 (α e β) são potentes moléculas inflamatórias produzidas precocemente 

(FEGHALI; WRIGHT, 1997). O TNF-α, produzido por monócitos, macrófagos e linfócitos-

T, é um dos mediadores mais precoces e potentes da resposta inflamatória, estimulando a 

expressão ou liberação de moléculas de adesão, PGE2 e PAF, e influenciando a apoptose 

celular (OLIVEIRA et al., 2011). As principais fontes de IL-1 são fagócitos mononucleares, 

fibroblastos, queratinócitos e linfócitos. Enquanto a IL-1α é expressa constitutivamente em 

vários tipos celulares, a expressão de IL-1β é induzida por estímulos inflamatórios (TURNER 

et al., 2014). A IL-6 é uma citocina pró-inflamatória que promove a maturação e ativação de 

neutrófilos, a maturação de macrófagos e a diferenciação/manutenção de linfócitos-T 

citotóxicos e células natural killer. Contudo, também exerce propriedades anti-inflamatórias 

durante a lesão, por ativar receptores solúveis de TNF-α e IL-1. A IL-8 é responsável pela 

migração quimiotática e ativação de neutrófilos e outros tipos de leucócitos no local da 

inflamação (FEGHALI; WRIGHT, 1997; OLIVEIRA et al., 2011). 
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Em contraste com as citocinas supracitadas, a IL-10 desempenha um importante 

papel na inibição da resposta inflamatória. Expressa por diferentes células do sistema imune 

inato e adaptativo, a IL-10 é responsável por inibir a produção de outras citocinas, 

especialmente TNF, IL-1 e IL-6, e a função celular de células mononucleares (OUYANG et 

al., 2011; TURNER et al., 2014).  

Está bem relatado na literatura que o NF-κB é um dos reguladores mais 

importantes da expressão de genes pró-inflamatórios. Ele pode ser ativado por uma variedade 

de estímulos extracelulares, incluindo citocinas pró-inflamatórias como TNF-α e IL-1 e 

produtos bacterianos ou virais, quando é então translocado do citoplasma para o interior do 

núcleo, regulando a expressão de múltiplos genes envolvidos na respostas inflamatórias, 

como moléculas de adesão, COX-2, NOSi e a maioria das citocinas (BLANCO; CONDINO 

NETO, 2003). 

 

1.2.1 Controle farmacológico da dor inflamatória 

 

Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES), como o ácido acetilsalicílico, 

naproxeno, ibuprofeno e paracetamol, são as drogas mais comumente utilizadas para o 

tratamento do dor inflamatória (CHEN; YANG; GROSSER, 2013). Elas inibem a produção 

de prostaglandinas (PGs) por se ligar à enzima ciclooxigenase (COX), bloqueando seu sítio 

ativo. Isso resulta em redução da inflamação, mas pode produzir efeitos adversos no trato 

gastrointestinal (TGI), rins e plaquetas (BJORKMAN, 1998). Em adição às suas propriedades 

anti-inflamatórias, os AINEs são analgésicos altamente eficazes e são cada vez mais 

utilizados nesse contexto, acreditando-se ser este o grupo de medicamentos mais consumido 

no mundo. A despeito das propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, os AINEs estão 

associados a uma significativa incidência de eventos adversos gastrointestinais, 

principalmente e mais prevalentemente em usuários crônicos (HAWKINS; HANKS, 2000; 

WALLACE, 2006). O principal mecanismo do dano induzido por AINEs resulta da 

diminuição na síntese de PGs, por inibição da COX-1 constitutiva. As PGs produzidas pela 

ação da COX-1 têm um papel protetor no TGI e o uso de AINEs leva à perda dessa proteção, 

tornando o estômago vulnerável ao dano pelo ácido gástrico (HAWKINS; HANKS, 2000).  

Os eventos adversos gastrointestinais ocorrem principalmente com os AINEs não-

seletivos, que bloqueiam tanto a COX-1 quanto a COX-2. Existem AINEs, chamados de 

coxibes, que inibem seletivamente a COX-2, enzima altamente expressa na inflamação, 

produzindo complicações gastrointestinais mínimas. Entretanto, esses fármacos são 
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potencialmente perigosos por causarem efeitos adversos cardiovasculares importantes 

(HARIRFOROOSH; ASGHAR; JAMALI, 2013).  

Dependendo da intensidade da dor manifestada, os analgésicos opioides podem 

ser indicados no controle da dor inflamatória, assim como outros fármacos podem ser 

utilizados como adjuvantes do tratamento analgésico (BASSO; BOURREILLE; DIETRICH, 

2015; NECHUTOVA et al., 2014; WALSH; MCWILLIAMS, 2014). Os opioides são 

considerados os analgésicos mais eficazes, sendo recomendados somente na dor intensa ou 

situações em que as outras alternativas terapêuticas não forneçam alívio adequado da dor, em 

virtude dos sérios efeitos adversos a que estão relacionados, como depressão respiratória, 

comprometimento motor e cognitivo, sedação e desenvolvimento de tolerância 

(NALAMACHU, 2013). Produzem analgesia através de sua ação no cérebro, no tronco 

encefálico, na medula espinal e nas terminações periféricas dos neurônios aferentes primários, 

atuando principalmente sobre o receptor opioide μ (mu) (GOLAN, 2009). 

 

1.3 Proteínas vegetais do látex 

 

Látex é um termo geralmente usado para descrever um líquido com aspecto 

leitoso secretado por estruturas celulares especializadas chamadas de laticíferos. Esse líquido 

é uma solução ou suspensão constituída por diversos componentes celulares e por proteínas, 

aminoácidos, carboidratos, lipídeos, vitaminas, alcalóides, terpenos (LYNN; CLEVEITE-

RADFORD, 1987) e frequentemente contém também borracha em sua composição 

(KEKWICK, 2002). A importância evolutiva do látex é dada pela sua capacidade de proteger 

as plantas contra herbívoros e microorganismos, além de selar ferimentos (DEMARCO; 

CASTRO, 2008). As plantas produtoras de látex são comumente chamadas de plantas 

laticíferas. 

Muitos são os relatos sobre diferentes efeitos biológicos produzidos por plantas 

laticíferas. Quer sejam relatos de origem popular ou divulgados como resultados da pesquisa 

científica, tais descrições mostram que praticamente todas as partes da planta apresentam 

atividades importantes sobre sistemas animais ou microorganismos, desde as folhas e raízes 

até o próprio látex. Embora alguns resultados sejam atribuídos a compostos orgânicos do 

metabolismo secundário produzidos por estas plantas, até pouco tempo não havia descrições 

sobre as suas proteínas constituintes e em especial, as proteínas do látex. Graças ao 

desenvolvimento de técnicas de fracionamento do látex bruto de plantas laticíferas, desde 

2002 o Laboratório de Farmacologia Bioquímica, em parceria com o Laboratório de Plantas 
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Laticíferas, tem conseguido investigar, tanto do ponto vista farmacológico quanto do ponto de 

vista bioquímico, proteínas do látex de plantas encontradas na caatinga do Nordeste brasileiro.  

As proteínas do látex de Calotropis procera, planta da mesma família a que 

pertence a Himatanthus drasticus (família Apocynaceae), foram as primeiras a serem 

estudadas pelo nosso grupo de pesquisa e demonstram grande potencial farmacológico. Em 

modelos experimentais em animais, essas proteínas são capazes de proteger roedores dos 

efeitos adversos causados pelo quimioterápico irinotecano (ALENCAR et al., 2017) e 5-

fluorouracil (FREITAS et al., 2012), prevenir a infecção sistêmica causada pela bactéria 

Listeria monocytogenes (NASCIMENTO et al., 2016), modular o processo de cicatrização de 

feridas (RAMOS et al., 2016), inibir a adesão e o rolamento de leucócitos em modelo de 

peritonite (RAMOS et al., 2009), inibir os efeitos letais provocados pela infecção bacteriana 

sistêmica induzida por Salmonella enterica sorotipo Typhimurium (LIMA-FILHO et al., 

2010; OLIVEIRA; FIGUEIREDO; FREITAS, 2012), apresentar atividades homeostáticas 

sobre a coagulação em animais sépticos (RAMOS et al., 2012), demonstrar efeitos contra a 

hiperalgesia inflamatória em ratos monoartríticos (CHAUDHARY et al., 2016; KUMAR et 

al., 2011), ações anticolvulsivantes (LIMA et al., 2012), antitumorais e citotóxicas 

(OLIVEIRA et al., 2010, 2007) e ações antinociceptivas (SOARES et al., 2005; LUZ, 2012) e 

anti-inflamatórias (ALENCAR et al., 2004, 2006; KUMAR et al., 2015). 

Em virtude dos efeitos promissores das proteínas do látex da Calotropis procera, 

outras plantas produtoras de látex da mesma família Apocynaceae conquistaram o interesse 

do nosso grupo de pesquisa, destacando-se entre elas a Himatanthus drasticus, descrita 

adiante, e a Plumeria rubra, cujas proteínas isoladas do seu látex exibiram proteção gástrica 

em modelo experimental (ALENCAR et al., 2015).  

 

1.4 Himatanthus drasticus (Mart.) PLUMEL (APOCYNACEAE) 

 

A família Apocynaceae divide-se em duas subfamílias (Apocynoideae e 

Plumerioideae) (LEEUWENBERG, 1994), compreendendo aproximadamente 450 gêneros e 

5000 espécies, distribuídas predominantemente pelas regiões tropicais e subtropicais do 

planeta. No Brasil, estima-se 60 gêneros e 750 espécies desta família. São plantas de hábito 

variado, ervas, subarbustos, árvores e trepadeiras, caracterizadas normalmente pela presença 

de látex branco (GIULIETTI et al., 2009).  

O gênero Himatanthus constitui-se de 9 espécies, as quais apresentam distribuição 

restrita à região neotropical, ocorrendo desde o Panamá até o sudeste do Brasil, tendo como 
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limite sul o trópico de Capricórnio. A maioria das espécies do gênero ocorre na região 

amazônica (SPINA, 2004). 

Himatanthus drasticus é uma Apocynaceae da subfamília Plumeriodeae que pode 

atingir até 7 metros de altura, com densa folhagem nas extremidades dos ramos (PLUMEL, 

1999 apud AMARO et al., 2006). Cresce em vegetação de transição entre Cerrado e Caatinga 

e floresce e frutifica praticamente o ano todo. H. drasticus apresenta distribuição restrita ao 

Brasil, ocorrendo nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Rio Grande do 

Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins e Pará (SPINA, 2004).  

H. drasticus é designada popularmente como janaguba no Ceará e conhecida 

como tiborna, jasmim-manga e raivosa em Minas Gerais e Bahia, pau-de-leite no Piauí, 

joanaguba no Rio Grande do Norte e sucuúba na Amazônia (PLUMEL, 1999 apud AMARO 

et al., 2006). No Ceará, essa espécie ocorre com maior freqüência na Chapada do Araripe, 

extremo sul do estado, onde é utilizada pela população daquela localidade com fins 

medicinais e econômicos (MODESTO, 1997).  

 

1.4.1 Uso popular de Himatanthus drasticus 

 

A família Apocynaceae destaca-se por possuir diversas espécies de uso 

medicinal. O gênero Himatanthus é usado tradicionalmente como agente anti-helmíntico, 

antitumoral e anti-inflamatório (DE MIRANDA et al., 2000; SOARES et al., 2016).  Dentre 

as espécies do gênero, Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel (Apocynaceae) é umas das mais 

amplamente utilizadas e de importância econômica. O latex é a parte dessa planta mais 

explorada comercialmente, extraído por meio de incisões no caule em processo similar à 

extração em Hevea brasiliensis (seringueira) e posteriormente diluído em água e 

acondicionado em garrafas de vidro com vedações de plástico ou cortiça (SOARES et al., 

2015), preparação esta chamada popularmente de “leite de janaguba”. Especialmente na 

Chapada do Araripe (Ceará, Brasil), a colheita do látex da janaguba é realizada desde a 

década de 1970, representando uma importante fonte de renda para as comunidades locais 

(BALDAUF; SANTOS, 2013).  

Estudos etnofarmacológicos realizados no Ceará evidenciaram o uso popular das 

folhas, cascas e principalmente do látex de Himatanthus drasticus para o tratamento do 

câncer, inflamação, gastrite, úlcera, diabetes, artrite e como cicatrizante (BITU et al., 2015; 

MODESTO, 1997; RIBEIRO et al., 2014). Nesses estudos, Himatanthus drasticus apresenta-

se como uma das espécies mais indicadas pelos comerciantes locais de produtos naturais, por 
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apresentar grande versatilidade para o tratamento das mais variadas afecções do corpo. A 

posologia do látex de H. drasticus indicada pelos vendedores é bastante diversificada, 

variando entre uma colher de sopa duas vezes ao dia até melhora dos sintomas, e uma xícara 

de chá por dia durante três meses (SOARES et al., 2015). 

 

1.4.2 Potencial farmacológico de Himatanthus drasticus  

  

A sabedoria popular a respeito de produtos naturais é um importante instrumento 

norteador para a descoberta de substâncias com potencialidade terapêutica. Entretanto, o uso 

popular não garante a eficácia e segurança de uma determinada droga. Por esse motivo, fazem-

se necessários estudos controlados que estabeleçam evidências concretas sobre a atividade 

farmacológica e toxicológica de drogas utilizadas popularmente.  

Algumas propriedades de Himatanthus drasticus relatadas pela medicina popular 

têm sido investigadas cientificamente. Sousa (2009) demonstrou a atividade antitumoral após 

administração oral do extrato metanólico das folhas de H. drasticus contra o Sacoma 180 e o 

Carcinoma de Ehrlich em camundongos. Esse extrato não causou toxicidade aguda nos 

animais segundo protocolo da OECD 423. Colares et al. (2008) fizeram uma análise 

fitoquímica do extrato etanólico da casca de H. drasticus, que permitiu a identificação e 

isolamento do triterpeno cinamato de lupeol. No mesmo estudo, o extrato etanólico de H. 

drasticus apresentou efeito antinociceptivo no teste de contorções abdominais, que os autores 

sugerem estar relacionados à presença de lupeol. Já em testes in vitro, o extrato hidroalcoólico 

de H. drasticus mostrou-se efetivo contra Klebsiella pneumoniae, apontando um possível 

efeito antimicrobriano desta planta (FIGUEIREDO et al., 2017). 

Quanto ao látex de H. drasticus, sua atividade antitumoral foi comprovada por 

Sousa (2009) no modelo experimental de Carcinoma de Ehrlich. Também, o efeito 

gastroprotetor do látex bruto de H. drasticus proveniente da Chapada do Araripe (Ceará, 

Brasil) foi atestado por Leite et al. (2009) no modelo de lesão gástrica induzida por etanol.  

Além dos efeitos antitumorais e gastroprotetores de H. drasticus, o “leite de janaguba” 

administrado por via oral em ratos (0,27, 0,54 e 1,09 ml/Kg) reduziu a migração de neutrófilos 

para a cavidade peritoneal estimulada por carragenina (MATOS et al., 2013). Em outro estudo, 

o acetato de lupeol isolado do látex dessa planta apresentou propriedades antinociceptivas no 

teste de contorções abdominais induzidas pelo ácido acético e no teste da formalina, com 

envolvimento da via opioide. Além disso, as propriedades anti-inflamatórias do acetato de 
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lupeol também foram evidenciadas pelos mesmos autores nos modelos de edema de pata e 

peritonite induzidos por carragenina (LUCETTI et al., 2010).  

Com relação à toxicidade do látex de H. drasticus, em ensaios de toxicidade aguda 

oral seguindo a metodologia da OECD 423, Sousa (2009) evidenciou que esse látex, ao ser 

administrado a camundongos por via oral e em dose única (14, 28 ou 42 ml/Kg), promoveu 

efeitos tóxicos na maior dose testada, como aumento da excreção fecal e perda de peso nos 

primeiros 5 dias de observação, além de reações excitatórias e estimulantes nos primeiros dias, 

seguidas de reações depressoras após esse período. No exame histopatológico, a dose de 42 

ml/Kg também induziu toxicidade, com alterações morfológicas no fígado, baço, rins e 

pulmões. 

Santos (2016) também investigou a toxicidade do látex de H. drasticus em 

camundongos ao administrar 180 μL do látex concentrado (sobredose, 100%) ou diluído (50% 

ou 25%) uma vez ao dia por 21 dias consecutivos, avaliando os animais quanto a aspectos 

clínicos, neurológicos, comportamentais, hematológicos, bioquímicos e histopatológicos. Os 

parâmetros clínicos, neurológicos e comportamentais não foram alterados, assim como na 

avaliação da toxicidade aguda, os parâmetros hematológicos não foram comprometidos pelo 

tratamento com o látex. Entretanto a investigação toxicológica subaguda demonstrou 

leucopenia e aumento dos níveis séricos de aspartato aminotransferase (AST) quando o látex 

foi administrado numa sobredose, indicando lesão hepática, o que foi suportado também pela 

redução do peso relativo do fígado e dos achados histopatológicos indicativos de lesão. 

Alterações histopatológicas nos rins e no baço também foram encontradas.  

 

Potencial farmacológico das proteínas do látex de Himatanthus drasticus 

 

Uma fração majoritariamente proteica do látex de H. drasticus, denominada 

HdLP, vem sendo caracterizada quanto a seus aspectos bioquímicos e farmacológicos pelo 

nosso grupo de pesquisa. Esta fração foi inicialmente isolada e parcialmente caracterizada por 

Matos (2010), apresentando dois picos distintos, denominados PI e PII, quando submetida à 

cromatografia iônica em DEAE-Sepharose fast flow.  

Como mencionado anteriormente, os animais submetidos ao tratamento com o 

látex bruto de H. drasticus manifestam sinais e sintomas de toxicidade aguda. Essa toxicidade 

não é, entretanto, observada em animais tratados com a fração proteica isolada do látex de H. 

drasticus (HdLP), como evidenciado por Matos (2013), que avaliou a toxicidade aguda de 

HdLP por via oral (300, 2000 e 5000 mg/Kg) baseado no guia número 423 da OECD. Os 
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achados desse autor demonstraram que HdLP não promoveu alterações significativas nos 

diversos parâmetros avaliados no teste em nenhuma das doses utilizadas. 

O primeiro estudo relacionado ao potencial farmacológico de HdLP foi realizado 

por Mousinho et al. (2011) em tumores experimentais de Sarcoma 180 e Carcinoma de 

Walker. Nesse estudo, HdLP não apresentou significante efeito citotóxico in vitro, mas foi 

efetivo contra ambos os tumores experimentais in vivo quando administrado por via 

intraperitoneal (10 ou 20 mg/Kg por 7 dias), supondo os autores que esta atividade esteja 

relacionada com as propriedades imunoestimulantes de HdLP, visto que a fração proteica 

aumentou a produção de anticorpos anti-ovalbumina (anti-OVA). A análise histopatológica 

demonstrou que os rins e fígado dos animais foram fracamente afetados pelo tratamento com 

HdLP, alterações essas que podem ser consideradas reversíveis. 

Em seguida, o nosso grupo de pesquisa analisou o efeito de HdLP em modelo 

experimental de lesão gástrica induzida por etanol, revelando que esta fração protéica 

administrada na dose de 5 mg/Kg (e.v.) protege a mucosa gástrica de camundongos e que este 

efeito pode estar relacionado com a ativação da via NO/GMPc/canais de K+ e com o aumento 

da defesa antioxidante promovido por HdLP (MARQUES, 2012).  

Posteriormente, Souza (2015) comprovou que a aplicação tópica de uma 

formulação farmacêutica (pomada) de HdLP 2,0%, desenvolvida com o objetivo de investigar 

o seu efeito no processo de cicatrização de feridas excisionais em camundongos, não 

provocou reações de irritação na pele dos animais e favoreceu a reparação tecidual completa 

das feridas por modular a resposta inflamatória através da regulação da infiltração de 

leucócitos e da liberação de mediadores inflamatórios, como o óxido nítrico, IL-1β e IL-10. 

Em modelos experimentais de inflamação e nocicepção conduzidos por Matos et 

al. (2013), HdLP administrada por via oral (v.o) ou endovenosa (e.v.) em ratos inibiu a 

migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal induzida por carragenina, estando esse 

efeito associado com os elevados níveis de óxido nítrico no plasma. Ainda, nas doses de 1 e 

10 mg/Kg (e.v.), apresentou efeito antinociceptivo no teste de contorções abdominais 

induzidas por ácido acético e nas duas fases do teste da formalina, efeitos estes não 

relacionados a déficits neuromotores, como comprovado nos testes do campo aberto e rota-

rod. Complementando esses achados, Carmo (2015) demonstrou o efeito antinociceptivo e 

anti-inflamatório do HdLP (50 mg/Kg, e.v.) em modelo de artrite experimental induzida por 

zymosan em camundongos, nos quais HdLP promoveu uma diminuição do edema e do dano à 

membrana sinovial e diminuição significativa na contagem de leucócitos, nos níveis de MPO 

e na liberação dos medidores inflamatórios NO, IL-1β, e IL-6 no lavado articular. 
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2 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

A dor é a característica determinante de muitos diagnósticos de doenças. As 

condições de dor colocam um fardo substancial sobre os pacientes e suas famílias. Na maioria 

dos pacientes, interfere consideravelmente com as atividades cotidianas, está associada a 

sintomas depressivos e afeta de forma dramática e negativa relacionamentos e interações com 

outras pessoas (HENSCHKE; KAMPER; MAHER, 2015). Além disso, a dor promove grande 

impacto sobre a economia, medido em termos do uso de cuidados de saúde e de redução na 

produtividade dos trabalhadores que sofrem com esta condição (GREGORY et al., 2013; 

WALID et al., 2008).  

Apesar da prevalência e do impacto, a dor é extremamente difícil de tratar, e nas 

últimas décadas, poucos são os avanços na pesquisa básica que chegam efetivamente ao 

cenário clínico (GREGORY et al., 2013). Os analgésicos atualmente mais utilizados na 

prática clínica apresentam efeitos adversos importantes, tais como afecções gastrointestinais, 

problemas cardiovasculares, depressão respiratória ou dependência e tolerância químicas 

(HARIRFOROOSH; ASGHAR; JAMALI, 2013; HAWKINS; HANKS, 2000; 

NALAMACHU, 2013).  

Em virtude do impacto da dor sobre os diversos aspectos citados e dos efeitos 

adversos dos analgésicos empregados na clínica, faz-se necessária a descoberta de novas 

ferramentas farmacológicas para o tratamento da dor. Nesse contexto, os produtos de origem 

natural desempenham um papel fundamental como protótipos para o desenvolvimento de 

novos fármacos, devido à acumulação empírica de conhecimento etnofarmacológico ao longo 

dos anos e da sua diversidade química (FIGUEIREDO et al., 2017). Além disso, é essencial 

que os estudos acadêmicos dêem suporte ao uso popular de plantas medicinais, a fim de 

garantir o uso seguro e eficaz desses produtos pela população. 

Sabe-se que o látex de Himatanthus drasticus é amplamente utilizado na medicina 

popular, especialmente para o tratamento da dor e de doenças inflamatórias  (BITU et al., 

2015; MODESTO, 1997; RIBEIRO et al., 2014). Experimentalmente, o efeito terapêutico das 

proteínas presentes no látex de H. drasticus sobre a dor e inflamação tem sido demonstrado 

pelo nosso grupo de pesquisa, relacionando-se com a redução da migração neutrofílica e de 

medidores inflamatórios (CARMO, 2015; MATOS et al., 2015). Acrescido a isso, a ausência 

de efeitos tóxicos, mesmo com elevadas doses dessas proteínas, estimula a realização de 

estudos que busquem investigar o potencial terapêutico e mecanismo de ação farmacológica 

de HdLP em modelos de dor, especialmente aquela de origem inflamatória.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o efeito antinociceptivo e anti-inflamatório de HdLP e mecanismos de 

ação envolvidos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar o efeito de HdLP em modelos de nocicepção induzida pela administração 

de estímulos químicos (ácido acético, formalina, glutamato e capsaicina); 

 Avaliar o efeito central de HdLP através da nocicepção térmica na placa quente; 

 Avaliar o efeito de HdLP sobre a hiperalgesia inflamatória induzida por 

carragenina, PGE2 ou dopamina; 

 Avaliar o efeito anti-inflamatório de HdLP através do modelo de edema de pata; 

 Investigar o envolvimento da enzima NOSi e da produção de óxido nítrico in vitro 

no efeito anti-inflamatório de HdLP; 

 Investigar a participação do sistema opioide e da via L-arginina/NO/GMPc/canais 

de K+ sensíveis ao ATP no efeito antinociceptivo de HdLP; 

 Investigar o efeito de HdLP sobre a migração neutrofílica induzida por 

carragenina no modelo de hiperalgesia inflamatória; 

 Investigar a participação de citocinas (TNF-α, IL-1β, KC e IL-10) e da enzima 

COX-2 no efeito antinociceptivo de HdLP no modelo de hiperalgesia inflamatória 

induzida por carragenina; 

 Avaliar a influência do estresse oxidativo no efeito antinociceptivo de HdLP no 

modelo de hiperalgesia inflamatória induzida por carragenina; 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Obtenção do látex e isolamento da fração protéica de Himatanthus drasticus (HdLP)  

 

A fração proteica utilizada nesse trabalho foi isolada do látex da planta 

Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel (Apocynaceae). Esta espécie vegetal foi identificada 

pelo Prof. Dr. Edson de Paula Nunes, taxonomista do Herbário Prisco Bezerra da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), onde o exemplar de exsicata N.40408 foi depositado.  

 A coleta do látex de Himatanthus drasticus foi realizada através de incisões no 

ápice caulinar de plantas saudáveis em tubos do tipo Falcon sobre água destilada (1:2 v/v). 

Em seguida, os tubos foram levemente agitados e mantidos à temperatura ambiente até o seu 

processamento no laboratório.  

 O processamento do látex foi realizado no Laboratório de Plantas Laticíferas da 

Universidade Federal do Ceará, sob a supervisão do Prof. Dr. Márcio Viana Ramos e 

conforme descrito anteriormente (MATOS et al., 2013). Para tanto, as amostras foram 

submetidas à centrifugação (8.000 x g, 25 min., 4ºC). Este procedimento permitiu a 

precipitação da fração insolúvel rica em borracha, a qual foi denominada “Hdp” (Himatanthus 

drasticus precipitate). Tal fração foi posteriormente descartada. O sobrenadante obtido foi 

exaustivamente dialisado contra água destilada por 72h, a 25ºC, sob suave agitação. Após a 

primeira hora de diálise (volume 1:1) a fração não retida pela membrana de diálise (8 kDa) foi 

coletada e denominada “Água da diálise”. Esta fração foi posteriormente descartada. A fração 

retida no interior da membrana de diálise foi novamente centrifugada, nas condições 

anteriormente descritas; o sobrenadante foi recuperado e liofilizado. Esta fração, rica em 

proteínas solúveis e ausente de borracha, foi denominada “HdLP” (Himatanthus drasticus 

latex proteins). 

 

4.2 Drogas e reagentes 

 

4.2.1 Preparo das drogas 

 

 Imediatamente antes da administração, as drogas foram dissolvidas e diluídas 

conforme a Tabela 1. 

 



42 
 

Tabela 1 – Preparo das drogas 

Droga Diluente 

HdLP Solução salina 0,9% 

Ácido acético dH2O 

Formalina Solução salina 0,9% 

Capsaicina Etanol absoluto e dH2O 

Glutamato dH2O 

Morfina dH2O 

Naloxona dH2O 

Carragenina Solução salina 0,9% 

PGE2 Solução salina 0,9% 

Dopamina Solução salina 0,9% 

dH2O: água destilada 

 

4.3 Animais experimentais 

 

 Foram utilizados camundongos albinos (Mus musculus), variedade Swiss, adultos, 

machos, pesando entre 20 e 30 g, fornecidos pelo Biotério Central da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) e mantidos no Biotério Setorial do Departamento de Fisiologia e Farmacologia 

da UFC. Todos os animais foram mantidos em caixas de polipropileno sob condições 

adequadas de luz e temperatura, recebendo água e ração ad libitum. Os grupos experimentais 

foram formados com 6 a 10 animais por grupo. Os animais eram levados para a sala de 

experimentação antes dos experimentos comportamentais, aguardando-se um período de 

ambientação de pelo menos 1 hora, sendo todos estes experimentos realizados entre 9:00 

horas da manhã e 16:00 horas da tarde. 

 Os procedimentos experimentais adotados foram aprovados pela Comissão de 

Ética em Pesquisa Animal da Universidade Federal do Ceará através do protocolo número 

51/2014. 

 

4.4 Grupos experimentais e tratamento com HdLP  

 

Os animais foram testados em modelos de nocicepção química, nocicepção 

térmica e hiperalgesia mecânica inflamatória.  

As doses de HdLP utilizadas nos modelos experimentais de nocicepção química 

(0,5, 5 e 10 mg/Kg, e.v.) foram baseadas  no trabalho de Matos et al. (2013). No modelo de 

hiperalgesia mecânica, cinco doses de HdLP (0,5, 5, 10, 50 e 100 mg/Kg) foram testadas para 
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a construção da curva dose-resposta. A partir de então, a dose de 50 mg/Kg foi incluída nos 

estudos posteriores e escolhida para a investigação do mecanismo de ação de HdLP nos 

modelos avaliados, visto que foi a dose que apresentou melhor efeito anti-hipernociceptivo, 

não diferindo estatisticamente da dose de 100 mg/Kg.  

De acordo com o modelo avaliado, os animais foram divididos em pelo menos 3 

grupos experimentais:  

 Grupo controle negativo: tratado com veículo e.v. (endovenoso) +/ou veículo i.pl. 

(intraplantar) 30 minutos depois; 

 Grupo controle veículo + estímulo nocivo: tratado com veículo e.v. + estímulo 

nocivo químico – via i.pl. ou i.p (intraperitoneal) – ou estímulo térmico 30 minutos 

depois; 

 Grupo referência: tratado com a droga de referência i.p. + estímulo nocivo químico 

(i.pl. ou i.p) ou térmico 30 minutos depois; 

 Grupo teste: tratado com HdLP e.v. + estímulo nocivo químico (i.pl. ou i.p) ou 

térmico 30 minutos depois. 
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Figura 4 – Desenho experimental da investigação do efeito da fração protéica isolada do látex 

de Himatanthus drasticus (HdLP) em modelos de nocicepção e hiperalgesia. 

 
   : avaliação do comportamento do animal;     : avaliação do comportamento do animal e coleta da pata injetada 

com o estímulo nocivo; Aa: ácido acético; Form: formalina; Caps: capsaicina; Glut: glutamato; Cg: carragenina; 

PGE2: prostagllandina E2; Dopa: dopamina; e.v.: endovenoso; i.p.: intraperitoneal; i.pl.: intraplantar. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.5 Nocicepção química 

 

4.5.1 Nocicepção química induzida pela injeção intraperitoneal de ácido acético 

 

O modelo de contorções abdominais induzida por ácido acético é um modelo 

amplamente utilizado na triagem de novas drogas analgésicas, por ser um método bastante 

sensível. As contorções abdominais consistem em contrações do abdômen do animal seguida 

pela extensão de uma ou ambas as patas traseiras. O modelo foi previamente descrito por 

Collier et al. (1968). 

Os animais receberam ácido acético (0,8%, i.p.) 30 minutos após a administração 

de HdLP em diferentes doses (0,5, 5 ou 10 mg/Kg, e.v.) ou de veículo (solução salina 0,9%, 

e.v.). Após a injeção do ácido acético, os animais foram observados durante 20 minutos e o 

número de contorções abdominais apresentada foi contado. Os resultados foram expressos 

como a média do número de contorções abdominais  E.P.M. 
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4.5.2 Nocicepção química induzida pela injeção intraplantar de formalina 

  

O teste da formalina, descrito inicialmente por Dubuisson e Dennis (1977) é 

comumente utilizado para elucidar o mecanismo de ação antinociceptiva, visto que é 

constituído por duas fases distintas: a fase inicial (0-5 minutos), que corresponde à dor de 

origem neurogênica (decorrente da estimulação direta dos nociceptores) e a fase tardia (20-30 

minutos), relacionada à dor de origem inflamatória. 

Os animais receberam 20 μL de formalina (2,5%, i.pl.) na pata posterior direita do 

animal 30 minutos após a administração de HdLP em diferentes doses (0,5, 5 ou 10 mg/Kg, 

e.v.) ou de veículo (solução salina 0,9%, e.v.). Os animais foram observados quanto ao 

comportamento de lamber ou morder a pata injetada durante os primeiros 5 minutos e no 

intervalo de 20 a 30 minutos após a injeção da formalina e o tempo de lambedura (“licking 

time”) foi registrado.  

Nesse mesmo modelo, a participação dos receptores opioides foi investigada. Para 

isso, os animais receberam injeção subcutânea (s.c.) do antagonista não seletivo dos 

receptores opioides naloxona (2,0 mg/Kg) 30 minutos antes do tratamento com HdLP (10 

mg/Kg, e.v.) ou com o agonista opioide morfina (7,5 mg/Kg, i.p.). Decorridos 30 minutos, a 

formalina foi injetada na pata do animal e o tempo de lambedura foi novamente cronometrado 

tanto na fase inicial (0-5 minutos) quanto na fase tardia (20-30 minutos) do teste. Todos os 

resultados foram expressos como a média do tempo de lambedura em segundos  E.P.M. 

 

4.5.3 Nocicepção química induzida pela injeção intraplantar de capsaicina 

  

No intuito de investigar a participação dos receptores vaniloides do tipo 1 

(TRPV1) no efeito antinociceptivo de HdLP, foi realizado o teste de nocicepção induzida pela 

injeção intraplantar de capsaicina. Os procedimentos neste modelo foram realizados como 

descrito previamente (SAKURADA et al., 1992). Para tanto, os animais receberam 20μl de 

capsaicina (1,6 µg, i.pl.) na região plantar da pata posterior direita, 30 minutos após a 

administração de HdLP em diferentes doses (0,5, 5 ou 10 mg/Kg, e.v.) ou de veículo (solução 

salina 0,9%, e.v.). Após a injeção da capsaicina, os animais foram observados durante 5 

minutos e o tempo (em segundos) que o animal permaneceu lambendo ou mordendo a pata 

desafiada com capasicina (“licking time”) foi cronometrado. Os resultados foram expressos 

como a média do tempo de lambedura em segundos  E.P.M. 
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4.5.4 Nocicepção química induzida pela injeção intraplantar de glutamato 

  

No intuito de investigar a participação dos receptores glutamatérgicos no efeito 

antinociceptivo de HdLP, foi realizado o teste de nocicepção induzida pela injeção 

intraplantar de glutamato. Os procedimentos neste modelo foram realizados como descrito 

previamente (BEIRITH; SANTOS; CALIXTO, 2002). Para tanto, os animais receberam 20μl 

de glutamato (10 µmol, i.pl.) na região plantar da pata posterior direita, 30 minutos após a 

administração de HdLP em diferentes doses (0,5, 5 ou 10 mg/Kg, e.v.) ou de veículo (solução 

salina 0,9%, e.v.). Após a injeção de glutamato, os animais foram observados durante 15 

minutos e o tempo (em segundos) que o animal permaneceu lambendo ou mordendo a pata 

desafiada com glutamato (“licking time”) foi cronometrado. Os resultados foram expressos 

como a média do tempo de lambedura em segundos  E.P.M. 

 

4.6 Nocicepção térmica 

 

4.6.1 Teste da placa quente 

 

O teste da placa quente (EDDY; LEIMBACH, 1952), avalia o efeito analgésico 

central através da medida do tempo de latência, que consiste no tempo que o animal gasta 

para reagir ao estímulo térmico, manifestando o comportamento de saltar, levantar ou lamber 

a pata. Para isso, os animais são colocados sobre a superfície de uma placa mantida a uma 

temperatura de 55 ± 1 oC e o tempo de latência (em segundos) é medido. Somente 

camundongos que apresentaram tempo de latência basal entre 5 e 30 segundos foram 

selecionados para o experimento.  

  Os animais selecionados para o teste foram tratados com HdLP em diferentes 

doses (0,5, 5 ou 50 mg/Kg, e.v.) ou morfina (7,5 mg/Kg, i.p.), utilizada como droga padrão 

para o teste). O tempo de latência foi medido antes dos tratamentos e 30, 60, 90 e 120 minutos 

após os tratamentos (t0, t30, t60, t90 e t120, respectivamente). Um tempo de corte de 30 segundos 

foi adotado a fim de evitar lesões nas patas dos animais. 

Os resultados indicaram a intensidade de nociepção térmica e foram expressos 

como o média do tempo de latência em segundos (s) E.P.M .  
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4.7 Hiperalgesia mecânica e edema de pata induzidos por carragenina 

 

4.7.1 Método de avaliação da hiperalgesia mecânica (Teste de pressão crescente na pata 

– Von Frey eletrônico)  

 

A avaliação da hiperalgesia mecânica foi realizada através do teste de pressão 

crescente na pata (Von Frey eletrônico), uma versão eletrônica padronizada por Cunha et al. 

(2004) do teste clássico com filamentos de Von Frey. Esse teste mede a hiperalgesia cutânea e 

é o mais útil para reproduzir condições clínicas com sensibilidade cutânea aumentada, como 

dor neuropática, dor pós-operatória, inflamação ou mesmo osteoartrite (GREGORY et al., 

2013). 

Para a realização do teste, os animais foram colocados 15 a 30 minutos antes do 

teste em gaiolas de acrílico cujo assoalho é uma grade de arame não maleável, a qual permite 

o acesso às patas dos animais com uma ponteira de polipropileno de 0,5 mm2 de diâmetro. 

Um espelho instalado abaixo da grade possibilitou a visualização das patas dos animais. A 

ponteira foi adaptada a um analgesímetro digital, que consiste em um transdutor de pressão 

acoplado a um detector digital de força expressa em gramas (g). O investigador foi treinado 

para aplicar a ponteira perpendicularmente à área central da pata traseira do animal e com 

uma força gradativamente crescente até a observação de uma resposta característica de 

estremecimento e retirada da pata pelo animal, chamada de flinch. 

Os resultados indicaram a intensidade de hipernociepção e foram expressos como 

a média do limiar de retirada da pata (Δ) em gramas (g)  E.P.M .Este limiar é calculado 

através da subtração do valor basal medido antes dos tratamentos (T0) pelo valor medido após 

os tratamentos. 

 

4.7.2 Indução da hiperalgesia mecânica por carragenina  

 

Para indução da hiperalgesia inflamatória, foram injetados por via intraplantar 

(i.pl.) 50 μL de carragenina (Cg, 300 μg/pata) na pata traseira direita do animal (CUNHA et 

al., 2004). Trinta minutos antes, os animais foram pré-tratados com veículo e.v. ou HdLP em 

diferentes doses (0,5, 5, 10, 50 ou 100 mg/Kg, e.v.). O grupo controle negativo recebeu 

apenas veículo (solução salina 0,9%, e.v. e i.pl.).  

A hiperalgesia mecânica foi avaliada, conforme descrito anteriormente através do 

teste de pressão crescente na pata (Von Frey eletrônico). Esta avaliação foi realizada antes dos 
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tratamentos e 1, 3 e 5 horas após a administração de carragenina ou veículo i.pl. (T0, T1, T3 e 

T5, respectivamente). A intensidade de hipernociepção foi calculada através do limiar de 

retirada da pata nos diferentes tempos analisados (Δ1 = T0-T1; Δ3 = T0-T3; Δ5 = T0-T5).  

O modelo de hiperalgesia induzida por carragenina foi escolhido para avaliar os 

possíveis parâmetros envolvidos no efeito de HdLP sobre a dor inflamatória, visto que este 

tem sido considerado um modelo experimental útil na compreensão da dor inflamatória aguda 

e provavelmente mimetiza as condições associadas à lesão tecidual (GREGORY et al., 2013). 

Para a avaliação dos parâmetros histológicos, imuno-histoquímica, quantificação e 

expressão de mediadores inflamatórios e de estresse oxidativo, primeiramente os animais 

foram tratados com HdLP (50 mg/Kg, e.v.) 30 minutos antes da administração intraplantar de 

carragenina (300 μg/pata). O grupo controle negativo recebeu apenas veículo (solução salina 

0,9%, e.v. e i.pl.). Na terceira hora após a administração de carragenina, os animais foram 

sedados pata eutanásia por deslocamento cervical e, subseqüentemente, o tecido plantar foi 

coletado e armazenado a -80°C e processado conforme descrito para cada metodologia 

específica. 

 

4.7.3 Avaliação do edema de pata induzido por carragenina 

 

Para indução do edema de pata, foram injetados 50 μL de carragenina (Cg, 300 

μg, i.pl.) na pata traseira direita do animal. Trinta minutos antes, os animais foram pré-

tratados com veículo (solução salina 0,9%, e.v.) ou HdLP em diferentes doses (0,5, 5 ou 50 

mg/Kg, e.v.). O grupo controle negativo recebeu apenas veículo (solução salina 0,9%, e.v. e 

i.pl.). 

O edema de pata foi avaliado com o auxílio de um Pletismógrafo através da 

submersão da pata até a junção tíbio-társica na câmara de leitura do aparelho. O volume de 

líquido deslocado pela pata (ml) foi registrado antes dos tratamentos e 1, 3 e 5 horas após a 

administração intraplantar de carragenina ou veículo (T0, T1, T3 e T5, respectivamente). Os 

resultados foram expressos como a média da diferença dos volumes nos diferentes tempos 

analisados (Δ1 = T0-T1; Δ3 = T0-T3; Δ5 = T0-T5), correspondendo à intensidade do edema 

(MIZOKAMI et al., 2016). 

 



49 
 

4.7.4 Análise histopatológica  

 

Para verificação das alterações microscópicas do tecido, amostras de tecido 

subcutâneo plantar das patas dos animais foram coletadas e fixadas em solução tamponada em 

pH 7,4 de formaldeído a 10% durante 24 horas, seguida de desidratação em álcool a 70% para 

posterior inclusão em parafina. Cortes histológicos de 4 μm de espessura foram realizados em 

micrótomo e submetidos à coloração por hematoxilina-eosina (H&E). Os cortes foram 

analisados quanto a possíveis alterações histológicas por microscopia óptica e as imagens 

foram capturadas por meio de câmera digitalizada acoplada ao microscópio. A análise 

morfológica dos tecidos foi realizada de forma semi-quantitativa por uma patologista do 

Departamento de Clínica Odontológica da UFC, sendo atribudos escores para o grau de 

inflamação do tecido. Os escores variaram de 0 a 3, sendo 0 = ausência de inflamação; 1 = 

inflamação leve; 2 = inflamação moderada; 3 = inflamação intensa (COURA et al., 2015).  

Além da análise por escores, o número de neutrófilos foi contado em 5 campos 

para cada corte histológico (400x), obtendo-se uma média para cada corte (CHANG et al., 

2012).  Os resultados foram expressos como média do número de neutrófilos/campo ± E.P.M. 

 

4.7.5 Avaliação do efeito de HdLP sobre a atividade da enzima Mieloperoxidase (MPO)  

 

A MPO, enzima presente nos grânulos dos neutrófilos, é utilizada como um 

marcador quantitativo do acúmulo deste tipo celular no sítio inflamatório. A avaliação da 

atividade da MPO foi baseada na técnica descrita previamente (BRADLEY et al., 1982). 

As amostras de tecido subcutâneo plantar das patas foram homogeneizadas a 10% 

(peso/volume) em Politron® com solução de HTAB 0,5% (Brometo de 

hexadeciltrimetilamonio) e o material foi centrifugado a 1500x g por 15 minutos a 4˚C. O 

sobrenadante foi submetido ao choque térmico em 3 etapas (10 minutos cada) de 

congelamento (-20oC) e descongelamento. O sobrenadante foi novamente centrifugado (1500 

x g, 15 minutos, 4˚C). Após esta etapa, 7μL de cada amostra foram plaqueados e 200 μL de 

uma solução de leitura (5mg de O-dianisidine; 15μL de H2O2 1%; 3mL de tampão fosfato; 

27mL de H2O) foram adicionados. A leitura da absorbância foi realizada em leitora de 

microplacas no comprimento de onda de 460 nm imediatamente (t0) e 1 (t1) minuto após a 

adição da solução de leitura. A variação de absorbância nos tempos medidos foi plotada em 

uma curva-padrão de neutrófilos e os resultados foram expressos como neutrófilos x 103/mg 

de tecido, indicando a atividade da enzima MPO. 
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4.7.6 Ensaio Imunoenzimático (ELISA) para citocinas (TNF-α, IL-1β, KC e IL-10)  

 

O Ensaio Imunoenzimático (ELISA) tipo sanduíche foi realizado para quantificar 

as concentrações de citocinas nas amostras de tecido da pata dos animais de acordo com o 

método descrito previamente (SAFIEH-GARABEDIAN et al., 1995). 

 O ensaio foi realizado seguindo as especificações do fabricante (R&D systems) dos 

kits de ELISA para a dosagem das citocinas TNF-α (DY510), IL-1β (DY501), KC 

(MKC00B) e IL-10 (DY417). Inicialmente, placas de 96 poços foram incubadas por 12h a 

4ºC com anticorpo anti-TNF-α, anti-IL-1β, anti-KC ou anti-IL-10 murino. No dia seguinte, as 

amostras de tecido subcutâneo plantar das patas foram homogeneizadas a 10% (peso/volume) 

em Politron® com solução tamponada de fosfato (PBS). Cada amostra foi então adicionada(2 

horas, 4ºC) em duplicata aos poços das placas previamente sensibilizadas. A curva padrão 

também foi adicionada nesta etapa em diluições seriadas. Posteriormente, as placas foram 

lavadas três vezes com soluçãoPBS/Tween-20 (0,05%, Sigma) e incubadas (1 hora, 

temperatura ambiente) com anticorpo monoclonal biotinilado diluído (1:1000) anti-TNF-α, 

anti-IL-1β, anti-KC e anti-IL-10. Em seguida, as placas foram lavadas e 50 μL do complexo 

HRP-avidina diluído (1:5000) foi adicionado. Decorridos 15 minutos, 50 μL do reagente de 

cor o-fenilenodiamina (OPD) foi adicionado e as placas foram incubadas na ausência de luz a 

37ºC por 15 a 20 min. A reação enzimática foi interrompida com H2SO4 (1M) e a absorbância 

medida em leitor de microplacas no comprimento de onda de 490nm. As concentrações de 

citocinas contidas nas amostras foram calculadas a partir de uma curva padrão. Os resultados 

foram expressos em picograma de citocinas/mL de sobrenadante. 

 

4.7.7 Avaliação da expressão protéica de TNF-α por Western-Blot  

 

Extração de proteínas  

 

As amostras de pata, obtidas na terceira hora após a administração intraplantar de 

carragenina ou veículo, foram maceradas com auxílio de cadinho e pistilo em nitrogênio 

líquido e misturadas à solução de lise celular (Tampão RIPA: NaCl 150 mM, ácido 

desoxicolato de sódio 1%, SDS 0,1 %, Tris-HCl 0,1 M pH 7,5, Triton x100) na presença de 

um coquetel inibidor de proteases Protease Inhibitor Cocktail (Sigma-Aldrich). As amostras 

foram vortexadas por 10 segundos, três vezes, a cada 10 minutos e então centrifugadas por 17 
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minutos a 13.000 rpm e a 4oC. O sobrenadante obtido foi utilizado para a determinação da 

concentração de proteína e posterior análise da expressão protéica da citocina TNF-α por 

Western-Blot.  

 

Determinação da concentração de proteínas 

 

A determinação da concentração de proteínas no sobrenadante das amostras foi 

realizada utilizando-se o kit DC™ protein assay (BioRad), baseado no método de Lowry 

(LOWRY et al., 1951) para determinação de proteínas, que consiste na reação do cobre com a 

proteína e posterior redução do reagente de fomolibdato-fosfotunstenato no reagente folin, 

com conseqüente mudança de cor de amarelo para azul. Uma curva-padrão com 

concentrações conhecidas (entre 0,2 e 1,5 mg/mL) de albumina bovina sérica (BSA) foi 

utilizada para calibração do método. Em seguida, 5 μL de cada amostra em triplicata foi 

plaqueada com 25 μL do reagente A’ e 200 μL do reagente B contidos no kit. As amostras 

foram incubadas por 15 minutos no escuro e sob agitação e em seguida a leitura da 

absorbância foi realizada em leitora de microplacas no comprimento de onda de 750 nm. A 

concentração de proteína nas amostras foi calculada através da equação da reta para a curva-

padrão de BSA e os resultados expressos como a média da quantidade de proteína (mg) por 

volume de solução (ml) ± E.P.M. 

 

Western-Blot 

 

Inicialmente, as amostras obtidas na etapa de extração de proteínas foram 

adicionados ao tampão Laemmli (glicerol 20%, Tris 125 mM, Tris 1 M pH 6,8, DTT 100 

mM, SDS 4%, azul de bromofenol 0,02%) e submetidas à desnaturação em banho-maria a 

95oC por 5 minutos. As amostras foram então centrifugadas (a 10.000 rpm, 4oC, 30 segundos) 

e uma porção de amostra correspondente a 30 µg de proteína por poço foi submetida à 

eletroforese em gel de poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE) a 10% (TNF-α e β-actina) em 

tampão de corrida a 100 V por aproximadamente 2 horas. Um marcador de peso molecular 

(Bio-Rad) foi utilizado para monitorar a separação e para determinação aproximada do peso 

das proteínas. A seguir, realizou-se a transferência por eletroforese das proteínas do gel para 

uma membrana de PVDF (Bio-Rad) a 100 V por 2 horas em tampão de transferência. Após a 

transferência, as membranas foram bloqueadas com BSA (Sigma-Aldrich) 5% por 1 hora sob 

agitação constante e em temperatura ambiente. As membranas foram lavadas com TBST (3 
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lavagens de 10 minutos cada) e incubadas com os anticorpos primários anti-β-actina (Cell 

Signaling, 4967S, 1:1000), anti-TNF-α (Abcam, ab6671, 1:500) overnight a 4oC sob agitação 

constante. No dia seguinte, as membranas foram novamente lavadas com TBST (3 lavagens 

de 10 minutos cada) e então incubadas com o anticorpo secundário conjugado à HRP 

(horseradish peroxidase) anti-IgG de coelho (Invitrogen, 65-6120, 1:30000) ou de cabra 

(Invitrogen, 61-1620, 1:3000) por 2 horas em temperatura ambiente. Em seguida, as 

membranas foram novamente lavadas com TBST (3 lavagens de 10 minutos cada) e reveladas 

por quimioluminescência após 5 minutos da adição da solução reveladora Clarity Western 

ECL Substrate (Bio-Rad). A captura da imagem foi realizada por meio de um 

fotodocumentador. A expressão das proteínas foi analisada através da quantificação das 

bandas por densitometria utilizando-se o software Image Lab®.A marcação com β-actina foi 

usada como referência experimental e os resultados foram expressos como intensidade da 

banda em relação ao controle endógeno β-actina. 

 

4.7.8 Avaliação da imunomarcação de COX-2 e NOSi por imuno-histoquímica  

 

Amostras de tecido subcutâneo plantar foram coletadas e fixadas em solução 

tamponada em pH 7,4 de formaldeído a 10% durante 24 horas, seguida de desidratação em 

álcool a 70% para posterior inclusão em parafina. Cortes histológicos de 4μm de espessura 

foram realizados em micrótomo e colocados em lâminas de poli-L-lisina apropriadas para 

análise imuno-histoquímica.  

A técnica de imuno-histoquímica utilizada foi baseada no método de 

estreptavidina-biotina-peroxidase, descrito previamente (HSU; RAINE; FANGER, 1981). No 

primeiro dia do ensaio, as lâminas foram colocadas em estufa a 70ºC durante 90 minutos para 

desparafinização do tecido. Os cortes foram então hidratados em xilol e álcool, seguindo-se 

com a etapa de recuperação antigênica em tampão citrato (pH= 6) no banho de água a 80ºC 

por 20 min. Aguardados 20 minutos em temperatura ambiente para o resfriamento das 

amostras, procedeu-se com o bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio 

(H2O2) 3% durante 10 minutos. As lâminas foram lavadas com solução tamponada de fosfato 

(PBS) e posteriormente incubadas com BSA 2% por 30 min para bloqueio das ligações 

inespecíficas. Seguiu-se com a incubação dos cortes histológicos com os anticorpos primários 

anti-COX-2 (Santa Cruz Biotechnology, sc-1746, 1:200) ou anti-NOSi (Abcam, ab15323, 

1:100) overnight a 4oC.  
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No dia seguinte, as lâminas foram lavadas com PBS (5 minutos) e então 

incubadas com o anticorpo secundário biotiniladoanti-IgG de coelho (Santa-Cruz 

Biotechnology, 1:400) ou de cabra (Santa-Cruz Biotechnology, 1:400) por 1 hora em 

temperatura ambiente. Em seguida, as lâminas foram novamente lavadas com PBS (5 

minutos) para remoção do anticorpo e incubadas com o complexo estreptavidina-biotina-

peroxidase (Santa-Cruz Biotechnology) por 30 min. Novamente as lâminas foram lavadas 

com PBS (5 minutos) e coradas com o cromógeno 3,3 – diaminobenzidina (DAB, DAKO), à 

temperatura ambiente e no escuro, por cerca de 5 min. A reação com DAB foi interrompida 

pela lavagem com água e os cortes foram submetidos à contra-coloração com hematoxilina de 

Mayer (Invision Flex-Dako) (3 minutos), seguida de banho com solução Scott (1 minuto). Por 

fim, as lâminas foram lavadas com água e seguiu-se com a desidratação do tecido em álcool e 

xilol para posterior montagem das lâminas com lamínulas em Entellan. Os controles 

negativos foram processados simultaneamente com as outras amostras, como descrito acima, 

sendo o anticorpo primário substituído por BSA 2%. 

Imagens dos tecidos foram capturadas por meio de câmera digitalizada acoplada 

ao microscópio, sendo capturados 10 campos por corte histológico no aumento de 200x ou 

400x para a contagem da quantidade de células inflamatórias imunomarcadas. Os resultados 

foram expressos como a média do número de células marcadas/campo.  

 

4.7.9 Avaliação da participação do estresse oxidativo no efeito anti-inflamatório do 

HdLP  

 

Determinação dos níveis de substâncias ácidas reativas com o ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

 

O grau de peroxidação lipídica nas membranas celulares foi mensurado pela 

determinação dos níveis de substâncias ácidas reativas com o ácido tiobarbitúrico (TBARS), 

como descrito previamente (DRAPER; HADLEY, 1990). O teste quantifica o malonaldeído 

(MDA), um dos principais produtos de decomposição dos hidroperóxidos de ácidos graxos 

poliinsaturados, formado durante o processo oxidativo. A reação envolve o ácido 2-

tiobarbitúrico com o MDA, produzindo um composto de cor vermelha, medido 

espectrofotometricamente a 532 nm de comprimento de onda. 

As amostras de tecido subcutâneo plantar das patas foram homogeneizadas a 10% 

(peso/volume) em Politron® com tampão fosfato 0,05 M (pH 7,4). Em seguida, 250 μL do 

homogenato foram levados ao banho de água a 37 oC por 1 hora. Decorrido esse tempo, no 
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intuito de interromper a peroxidação, adicionou-se 400 μL de ácido perclórico 35% às 

amostras, que foram então centrifugadas (14000 rpm, 15 minutos, 4 oC). Do sobrenadante 

obtido, 600 μL foram transferidos para um microtubo, ao qual se adicionou 200 μL de ácido 

tiobarbitúrico 0,8%. Esta mistura foi levada ao banho de água a 95oC por 30 minutos. Após o 

resfriamento das amostras, as amostras foram plaqueadas e a leitura da absorbância foi 

realizada em leitora de microplacas no comprimento de onda de 532 nm. Uma curva-padrão 

com concentrações conhecidas de tetrametoxi-propano (TMP) foi utilizada para calibração do 

método e a concentração de MDA nas amostras foi calculada através da equação da reta para 

a curva-padrão. Os resultados foram expressos em nmol de MDA/g de tecido.      

 

Determinação da concentração de glutationa reduzida (GSH) 

 

A glutationa reduzida (GSH) é um antioxidante hidrossolúvel reconhecido como o 

mais importante componente endógeno do pool dos grupos sulfidrílicos não-proteicos (NP-

SH) do nosso organismo. Para a determinação da concentração de glutationa reduzida (GSH), 

o teor de NP-SH foi analisado pela técnica descrita por Sedlak e Lindsay (1968), que se 

baseia na reação de ácido 5,5-ditiobis(2-nitrobenzóico) (DTNB) com compostos de sulfidrila, 

e consequente desenvolvimento de coloração amarela. O DTNB reage com GSH formando o 

ácido 2-nitro-5-tiobenzóico e glutationa oxidada (GSSG).  

As amostras de tecido subcutâneo plantar das patas foram homogeneizadas a 10% 

(peso/volume) em Politron® com solução de EDTA 0,02 M. Logo após, adicionou-se 60 μL 

de ácido tricloroacético (TCA) 10% a 40 μL de cada amostra a fim de precipitar as proteínas 

presentes no material biológico. O material foi então centrifugado (5000 rpm, 15min, 4ºC) e 

60 μL do sobrenadante obtido foi plaqueado. Uma curva-padrão com concentrações 

conhecidas de GSH foi utilizada para calibração do método. Adicionou-se 102 μL da solução 

de leitura (Tris-EDTA, DTNB 0,01 M) e a absorbância foi medida imediatamente em leitora 

de microplacas no comprimento de onda de 412 nm. A concentração de GSH nas amostras foi 

calculada através da equação da reta para a curva-padrão e os resultados foram expressos em 

μg de GSH/g de tecido.     

 

Determinação da atividade enzimática da superóxido dismutase (SOD) 

   

A superóxido dismutase (SOD) é uma enzima antioxidante que catalisa a 

dismutação do ânion superóxido para um radical menos nocivo, o peróxido de hidrogênio 
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(H2O2), que é então degradado pela catalase (CAT). Nesse método (BEAUCHAMP; 

FRIDOVICH, 1971), a riboflavina reduzida fotoquimicamente gera o ânion superóxido (O2
-). 

A determinação da atividade de SOD é avaliada pela sua capacidade de inibir a redução do 

azul de nitro-tetrazolio (NBT) a formazam pelo ânion superóxido (O2
-). O formazam absorve 

luz no comprimento de onda de 560 nm. Na presença de SOD a redução do NBT é inibida.  

As amostras de tecido subcutâneo plantar das patas foram homogeneizadas a 10% 

(peso/volume) em Politron® com solução de tampão fosfato 50 mM (pH 7,8) e então 

centrifugadas (12000 x g, 20 min, 4 ⁰C). Do sobrenadante obtido, 50 μL foram adicionados a 

1 mL do meio de reação (tampão fosfato 50 mM, EDTA 0,1 mM, metionina 19,5 mM), 300 

μL de riboflavina 5 μM e 150 μL de NBT 750 μM em uma câmara fria escura. O material foi 

exposto à luz fluorescente (15 W) por 15 minutos e após esta etapa as amostras foram 

plaqueadas para leitura da absorbância em leitor de microplacas no comprimento de onda de 

560 nm. Os resultados foram expressos em unidades da enzima (U)/mg de proteína. Para o 

cálculo de unidades de SOD, considerou-se uma unidade como a quantidade necessária para 

inibir a redução do NBT em 50%.A quantificação das proteínas presentes no sobrenadante 

destas amostras foi realizada pelo mesmo método descrito anteriormente no item 4.9.5. 

 

Determinação da atividade enzimática da catalase (CAT) 

 

A catalase é uma enzima antioxidante responsável por decompor o peróxido de 

hidrogênio (H2O2) em água e oxigênio. A determinação da atividade da catalase baseia-se na 

determinação da velocidade de consumo do H2O2 pela enzima presente na amostra, conforme 

descrito previamente (MAEHLY; CHANCE, 1954). 

As amostras de tecido subcutâneo plantar das patas foram homogeneizadas a 10% 

(peso/volume) em Politron® com solução de tampão fosfato 150 mM (pH 7,4). As amostras 

foram centrifugadas (10000 x g, 5 minutos, 4ºC) e 20 μL do sobrenadante foram adicionados 

a 980 μL do meio de reação (H2O2 0,1%, Tris-HCl-EDTA 5 mM pH 8,0 e água destilada) em 

cubeta de quartzo para leitura da absorbância em espectrofotômetro no comprimento de onda 

de 230 nm. As absorbâncias foram medidas após 1 e 6 minutos da adição do meio de reação à 

amostra. A atividade foi calculada usando-se o coeficiente de absortividade molar do H2O2 e 

os resultados foram expressos como Unidades (U) de catalase/mg de proteína. A 

quantificação das proteínas presentes no sobrenadante destas amostras foi realizada pelo 

mesmo método descrito anteriormente no item 4.9.5. 
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4.8 Hiperalgesia mecânica induzida por prostaglandina E2 (PGE2) 

 

4.8.1 Indução da hiperalgesia por PGE2  

 

Seguindo-se a metologia descrita por Cunha et al. (2004), foram injetados 50 μL 

de prostaglandina E2 (PGE2, 100 ng, i.pl.) na pata traseira direita do animal para a indução da 

hiperalgesia inflamatória. Trinta minutos antes, os animais foram pré-tratados com veículo 

(solução salina 0,9%, e.v.) ou HdLP (50 mg/Kg, e.v.). O grupo controle negativo recebeu 

apenas veículo (solução salina 0,9%, e.v. e i.pl.).  

A hiperalgesia mecânica foi avaliada, conforme descrito anteriormente (item 

4.8.1), através do teste de pressão crescente na pata (Von Frey eletrônico). Esta avaliação foi 

realizada antes dos tratamentos (T0) e 3 horas após (T3) a administração intraplantar de PGE2 

ou veículo. A intensidade de hipernociepção foi calculada através do limiar de retirada da pata 

no tempo analisado (Δ3 = T0-T3)  

 

4.8.2 Avaliação do envolvimento do óxido nítrico no modelo de hiperalgesia mecânica 

induzida por PGE2 

 

A participação do óxido nítrico foi avaliada através da administração de L-

NMMA (NG-monometil-L-arginina, um inibidor inespecífico de Óxido Nítrico Sintase - 

NOS) (90 mg/Kg, i.p.) 30 minutos antes do tratamento com veículo (solução salina 0,9%, 

e.v.) ou HdLP (50 mg/Kg, e.v.). Decorridos 30 minutos do tratamento com veículo ou HdLP, 

foram injetados 50 μL de PGE2 (100 ng, i.pl.) na pata traseira direita do animal. O grupo 

controle negativo recebeu apenas veículo (solução salina 0,9%, e.v. e i.pl.). A hiperalgesia 

mecânica foi avaliada e expressa conforme descrito anteriormente.  

 

4.8.3 Avaliação do papel da guanosina monofosfato cíclico (GMPc)  no modelo de 

hiperalgesia mecânica induzida por PGE2 

 

Para avaliar o papel do GMPc (guanosina 3’,5’-monofosfato cíclico) intracelular 

no efeito anti-hipernociceptivo de HdLP, ODQ (1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-

one, um inibidor da enzima guanilato ciclase solúlvel) (8 mg/Kg, i.p.) foi administrado 30 

minutos antes do tratamento com veículo (solução salina 0,9%, e.v.) ou HdLP (50 mg/Kg, 

e.v.). Decorridos 30 minutos do tratamento com veículo ou HdLP, foram injetados 50 μL de 
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PGE2 (100 ng, i.pl.) na pata traseira direita do animal. O grupo controle negativo recebeu 

apenas veículo (solução salina 0,9%, e.v. e i.pl.). A hiperalgesia mecânica foi avaliada e 

expressa conforme descrito anteriormente.  

 

4.8.4 Avaliação do Papel de Canais de Potássio ATP-dependentes no modelo de 

hiperalgesia macânica induzida por PGE2 

 

A participação dos canais de potássio sensíveis ao ATP foi avaliada através da 

administração de glibenclamida (5mg/Kg, i.p.), um bloqueador seletivo dos canais de potássio 

ATP-dependentes, 30 minutos antes do tratamento com veículo (solução salina 0,9%, e.v.) ou 

HdLP (50 mg/Kg, e.v.). Decorridos 30 minutos do tratamento com veículo ou HdLP, foram 

injetados 50 μL de PGE2 (100 ng, i.pl.) na pata traseira direita do animal. O grupo controle 

negativo recebeu apenas veículo (solução salina 0,9%, e.v. e i.pl.). A hiperalgesia mecânica 

foi avaliada e expressa conforme descrito anteriormente.  

 

4.9 Hiperalgesia mecânica induzida por dopamina 

 

4.9.1 Indução da hiperalgesia por dopamina  

 

Para indução da hiperalgesia mecânica por dopamina, foram injetados 50 μL de 

dopamina (30 μg, i.pl.) na pata traseira direita do animal (VILLARREAL et al., 2009). Trinta 

minutos antes, os animais foram pré-tratados com veículo (solução salina 0,9%, e.v.) ou 

HdLP (50 mg/Kg, e.v.). O grupo controle negativo recebeu apenas veículo (solução salina 

0,9%, e.v. e i.pl.).  

A hiperalgesia mecânica foi avaliada, conforme descrito anteriormente (item 

4.8.1), através do teste de pressão crescente na pata (Von Frey eletrônico). Esta avaliação foi 

realizada antes dos tratamentos (T0) e 3 horas após (T3) a administração intraplantar de 

dopamina ou veículo. A intensidade de hipernociepção foi calculada através do limiar de 

retirada da pata no tempo analisado (Δ3 = T0-T3). 
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4.10 Ensaio da produção de nitrito in vitro 

 

Cultivo celular  

 

 Células da linhagem de macrófagos murinos RAW 264.7 foram cultivadas em 

frascos plásticos para cultura (Kasvi, 25 ou 75 cm2) utilizando o meio de cultura DMEM 

(Lonza) complementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de antibióticos (100 

U/mLpenicillina e 100 µg/mL estreptomicina). As culturas foram mantidas em incubadoras de 

CO2 a 37 °C com atmosfera de 5% de CO2 (SAYNO, modelo MCO-19AIC). O crescimento 

das culturas foi acompanhado diariamente com auxílio de microscópio óptico invertido 

(LABOMED, modelo TCM 400) e o repique para meio de cultura novo foi feito quando 

necessário. Para o desprendimento das células utilizou-se raspador de células (SPL life 

Science). 

 

Tratamento das células e determinação de nitrito 

 

 A determinação de nitrito (NO2
-) e nitrato (NO3

-) foi obtida como indicador 

indireto da produção de óxido nítrico pelos macrófagos. O método baseia-se na reação do 

NO2
- com uma amina primária aromática em meio ácido para formar um sal de diazônio, que 

por sua vez reage com um composto aromático formando um azo-composto (reação de 

Griess) (GREEN et al., 1982), o qual absorve na região visível do espectro eletromagnético. O 

íon NO3
- é determinado como íon NO2

- após redução pela enzima nitrato redutase.    

 Para a realização desse ensaio, os macrófagos murinos RAW 264.7 foram 

plaqueados 24 horas antes da adição da amostra-teste em placas de 96 poços na densidade de 

2,0 x 105 células/mL. As células foram incubadas com HdLP nas concentrações de 25, 50 ou 

100 µg/mL ou com veículo (água destilada, dH2O) 1 hora antes de serem estimuladas com 

LPS (100 ng/mL) durante 24 horas. Um grupo de células tomado como controle negativo foi 

incubado com solução salina na ausência de LPS. Em seguida uma alíquota de 50 μl do meio 

de cultura foi adicionada a 50 μl do reagente de Griess [sulfanilamida 1% em ácido acético 

30% / N-(-1-nafitil)-etilenodiamina 0,1 % em ácido acético 60%] em ambiente escuro por um 

período de 5-10 minutos. A absorbância foi medida em espectrofotômetro a 560 nm. A 

concentração de nitrito (μM) foi determinada a partir de uma curva-padrão utilizando solução 

de NaNO2. 
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4.11 Análise estatística 

 

A análise estatística dos dados paramétricos foi realizada empregando-se o teste 

de análise de variância (ANOVA), seguido de teste de Newman-Keuls quando houve 

diferença significativa entre os grupos. Os resultados foram expressos como Média ± Erro 

Padrão da Média (E.P.M.). Para os dados não-paramétricos (escores da avaliação 

histopatológica), foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn. Os dados 

foram expressos como mediana e intervalo com valores mínimos e máximos.As diferenças 

foram consideradas estatisticamente significativas quando p<0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Efeito de HdLP em modelos clássicos de nocicepção e inflamação 

 

5.1.1 HdLP reduz a resposta nociceptiva induzida por ácido acético 

 

 O grupo tratado apenas com veículo apresentou, como esperado, intensa resposta 

nociceptiva (número de contorções abdominais) após a administração de ácido acético i.p. 

(33,7 ± 3,4 contorções). A administração e.v. de HdLP 0,5, 5 ou 10 mg/Kg reduziu 

estatisticamente (p<0,05) o número de contorções para 16,0 ± 2,7, 16,2 ± 1,4 e 11,8 ± 3,3, 

respectivamente. A dose de 10 mg/Kg apresentou o melhor efeito antinociceptivo, reduzindo 

em 65,0% o número de contorções abdominais em relação ao grupo tratado com veículo. Os 

resultados estão representados na Figura 5. 

 

Figura 5 – HdLP reduz a resposta nociceptiva induzida por ácido acético. 
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Grupos de pelo menos 8 animais receberam veículo (solução salina 0,9%, e.v.) ou HdLP (0,5, 5 e 10 mg/kg, e.v.) 

30 minutos antes da injeção intraperitoneal (i.p.) de ácido acético 0,8%. Os resultados estão expressos como 

média ± E.P.M do número de contorções abdominais registrado durante 20 minutos. (*) p<0,05 vs veículo + 

ácido acético (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls como teste post hoc). 

 

5.1.2 HdLP reduz a resposta nociceptiva induzida por formalina 

 

O grupo tratado apenas com veículo apresentou, como esperado, intensa resposta 

nociceptiva (tempo de lambedura da pata, em segundos) nas duas fases do teste, avaliadas 

após a administração de formalina i.pl. (fase inicial: 45,9 ± 3,4; fase tardia: 118,3 ± 19,4 

segundos). A administração e.v. de HdLP 0,5, 5 ou 10 mg/Kg reduziu estatisticamente 

(p<0,05) o tempo de lambedura em segundos para 30,0 ± 3,7, 30,2 ± 4,2 e 17,1 ± 2,3, 
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respectivamente, na fase inicial, e para 58,5 ± 10,4, 39,8 ± 12,4 e 30,9 ± 7, respectivamente, 

na fase tardia do teste. A dose de 10 mg/Kg apresentou o melhor efeito antinociceptivo, 

reduzindo em 62,7% (fase inicial) e em 73,9% (fase tardia) o tempo de lambedura da pata em 

relação ao grupo tratato com veículo. Os resultados estão representados na Figura 6. 

 

Figura 6 – HdLP reduz a resposta nociceptiva induzida por formalina. 
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Grupos de pelo menos 8 animais receberam veículo (solução salina 0,9%, e.v.) ou HdLP (0,5, 5 e 10 mg/kg, e.v.) 
30 minutos antes da injeção intraplantar (i.pl.) de 20μL de formalina 2,5%. Os resultados estão expressos como 
média ± E.P.M do tempo de lambedura da pata em segundos (s) registrado durante os primeiros 5 minutos (fase 
inicial) e de 20 a 30 minutos (fase tardia) após a administração de formalina. (*) p<0,05 vs veículo + formalina 
(Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls como teste post hoc). 

 

 

5.1.3 HdLP reduz a resposta nociceptiva induzida por capsaicina 

  

O grupo tratado apenas com veículo apresentou, como esperado, intensa resposta 

nociceptiva (tempo de lambedura da pata, em segundos) após a administração de capsaicina 

i.pl. (44,4 ± 2,1). A administração e.v. de HdLP 0,5, 5 ou 10 mg/Kg reduziu estatisticamente 

(p<0,05) o tempo de lambedura em segundos para 27,9 ± 5,9, 27,0 ± 3,6 e 22,2 ± 3,7, 

respectivamente. A dose de 10 mg/Kg apresentou o melhor efeito antinociceptivo, reduzindo 

em 50,0% o tempo de lambedura da pata em relação ao grupo tratado com veículo. Os 

resultados estão representados na Figura 7. 
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Figura 7 – HdLP reduz a resposta nociceptiva induzida por capsaicina. 
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Grupos de pelo menos 8 animais receberam veículo (solução salina 0,9%, e.v.) ou HdLP (0,5, 5 e 10 mg/kg, e.v.) 
30 minutos antes da injeção intraplantar (i.pl.) de 20μL capsaicina (1,6 μg/pata). Os resultados estão expressos 
como média ± E.P.M do tempo de lambedura da pata em segundos (s) registrado durante os primeiros 5 minutos 
após a administração de capsaicina. (*) p<0,05 vs veículo + capsaicina (Anova seguido pelo teste de Newman-
Keuls como teste post hoc). 
 

 

5.1.4 HdLP reduz a resposta nociceptiva induzida por glutamato 

 

O grupo tratado apenas com veículo apresentou, como esperado, marcada resposta 

nociceptiva (tempo de lambedura da pata, em segundos) após a administração de glutamato 

i.pl. (54,5 ± 6,7). A administração e.v. de HdLP 0,5, 5 ou 10 mg/Kg reduziu estatisticamente 

(p<0,05) o tempo de lambedura em segundos para 20,8 ± 7,1, 18,2 ± 5,4 e 8,1 ± 2,3, 

respectivamente. A dose de 10 mg/Kg, mais uma vez, apresentou o melhor efeito 

antinociceptivo, reduzindo em 85,1% o tempo de lambedura da pata em relação ao grupo 

tratado com veículo. Os resultados estão representados na Figura 8. 
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Figura 8 – HdLP reduz a resposta nociceptiva induzida por glutamato. 
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Grupos de pelo menos 8 animais receberam veículo (solução salina 0,9%, e.v.) ou HdLP (0,5, 5 e 10 mg/kg, e.v.) 
30 minutos antes da injeção intraplantar (i.pl.) de glutamato (10 μmol/pata). Os resultados estão expressos como 
média ± E.P.M do tempo de lambedura da pata em segundos (s) registrado durante os primeiros 15 minutos após 
a administração de glutamato. (*) p<0,05 vs veículo + glutamato (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls 
como teste post hoc). 
 
 

5.1.5 HdLP reduz a resposta nociceptiva térmica no ensaio da placa quente 

  

 A Figura 9 apresenta o efeito de HdLP no teste de nocicepção térmica da placa 

quente. Os resultados obtidos mostram claramente a correlação entre o efeito antinociceptivo 

de HdLP com o tempo e com as doses testadas. As doses de 0,5, 5 ou 50 mg/Kg e.v. foram 

avaliadas neste modelo e a morfina (7,5 mg/Kg, i.p.) foi utilizada como droga padrão de 

referência. Nos primeiros 30 minutos do teste (t30), a maior dose (50 mg/Kg) já se mostrou 

eficaz em aumentar estatisticamente (p<0,05) a intensidade de analgesia quando comparada 

ao tratamento com veículo (grupo controle negativo), sustentando seu efeito até o final do 

ensaio (120 minutos após o tratamento, t120). O efeito antinociceptivo produzido pela dose 

intermediária (5 mg/Kg) de HdLP iniciou-se um pouco mais tarde, aos 60 minutos do teste 

(t60), e também manteve-se por 120 minutos após o tratamento. O grupo tratado com a menor 

dose testada (0,5 mg/Kg) não foi capaz de aumentar o tempo de latência ao estímulo 

nociceptivo em comparação com o grupo controle negativo. 

 O tratamento com a droga de referência morfina apresentou-se efetivo no aumento 

do tempo de latência do início (t30) ao final do ensaio (t120). Nos tempos e doses em que HdLP 

apresentou efeito antinoceptivo, não houve diferença estatística em relação ao tratamento com 

morfina.  
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Figura 9 – HdLP reduz a resposta nociceptiva térmica no ensaio da placa quente. 
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Grupos de pelo menos 8 animais receberam veículo (solução salina 0,9%, e.v.), morfina (7,5 mg/Kg, i.p.) ou 
HdLP (0,5, 5 e 10 mg/kg, e.v.) e o tempo de latência em resposta ao estímulo térmico foi analisado 30, 60, 90 e 
120 minutos após. Os resultados estão expressos como média ± E.P.M do tempo de latência (s). (#) p<0,05 vs 
veículo (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls como teste post hoc). 
 
 

5.1.6 HdLP reduz a hiperalgesia mecânica induzida por carragenina 

 

 A Figura 10 apresenta o efeito de HdLP (0,5, 5, 10, 50 ou 100 mg/Kg, e.v.) no 

modelo de hiperalgesia mecânica induzida pela i.pl. de carragenina. A injeção de carragenina 

induziu intensa hiperalgesia em relação ao grupo controle negativo na primeira, terceira e 

quinta horas após o estímulo nocivo. Os resultados obtidos mostram claramente a correlação 

entre o efeito anti-hipernociceptivo de HdLP com o tempo e as doses testadas. O tratamento 

prévio com HdLP em todas as doses avaliadas reduziu estatisticamente (p<0,05) a intensidade 

de hiperalgesia na primeira hora após a injeção do estímulo nocivo. Na terceira hora do 

ensaio, apenas a dose de 0,5 mg/Kg de HdLP não inibiu a hiperalgesia promovida pela 

carragenina. Cinco horas após a carragenina, apenas as doses de 0,5 e 5 mg/Kg não 

mantiveram o efeito anti-hipernociceptivo sobre os animais. Os animais dos grupos HdLP-50 

e HdLP-100 não foram diferentes entre si e exibiram, em todos os tempos, níveis de 

intensidade de hiperalgesia similares aos animais do grupo controle negativo. Por este motivo, 
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a dose de 50 mg/Kg de HdLP, foi escolhida para a investigação do mecanismo de ação 

envolvido no efeito antinociceptivo de HdLP. Essa dose foi suficiente para reduzir a 

hiperalgesia ocasionada pela carragenina em 88,2%, 95,1% e 83,3% na primeira, terceira e 

quinta hora de ensaio, respectivamente.  

 

 

Figura 10 – HdLP reduz a hiperalgesia mecânica induzida por carragenina. 
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Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina (veículo) (0,9%, e.v.) ou HdLP (0,5, 5, 10, 50 ou 100 
mg/kg, e.v.) 30 minutos antes da injeção intraplantar de 50μL de carragenina (Cg, 300 μg/pata). Os resultados 
estão expressos como média ± E.P.M do limiar de retirada da pata em gramas (g). (#) p<0,05 vs controle 
negativo (*) p<0,05 vs veículo + Cg (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls como teste post hoc). 
 

 

5.1.7 HdLP reduz a hiperalgesia mecânica induzida por prostaglandina E2 (PGE2) 

 

 A administração de PGE2 (100 ng, i.pl.) promoveu significativo aumento da 

hiperalgesia mecânica, dada a diferença estatística (p<0,05) entre o grupo controle negativo 

(0,16 ± 0,13 g) e o grupo veículo + PGE2 (6,00 ± 0,50 g). HdLP (50 mg/Kg, e.v.) previamente 

administrado diminuiu estatisticamente (p<0,05) (1,44 ± 0,40 g) em 78,1% a hiperalgesia 

mecânica promovida pela administração de PGE2 (Figura 11). 
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Figura 11 – HdLP reduz a hiperalgesia macânica induzida por prostaglandina E2 (PGE2). 
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Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina (veículo) (0,9%, e.v.) ou HdLP (50 mg/kg, e.v.) 30 
minutos antes da injeção intraplantar de 50 μL de prostaglandina E2 (PGE2, 100 ng/pata). Os resultados estão 
expressos como média ± E.P.M do limiar de retirada da pata em gramas (g). (#) p<0,05 vs controle negativo; (*) 
p<0,05 vs veículo + PGE2 (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls como teste post hoc). 
 

5.1.8 HdLP reduz a hiperalgesia mecânica induzida por dopamina 

 

 A administração de dopamina (30 μg, i.pl.) promoveu significativo aumento da 

hiperalgesia mecânica, dada a diferença estatística (p<0,05) entre o grupo controle negativo 

(0,48 ± 0,48 g) e o grupo veículo + dopamina (2,93 ± 0,43 g). HdLP (50 mg/Kg, e.v.) 

previamente administrado diminuiu estatisticamente (p<0,05) (0,18 ± 0,18 g) em 112,2% a 

hiperalgesia mecânica promovida pela administração de dopamina (Figura 12). 

 

Figura 12 – HdLP reduz a hiperalgesia mecânica induzida por dopamina. 
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Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina (veículo) (0,9%, e.v.) ou HdLP (50 mg/kg, e.v.) 30 
minutos antes da injeção intraplantar de 50 μL de dopamina (30 μg/pata). Os resultados estão expressos como 
média ± E.P.M do limiar de retirada da pata em gramas (g). (#) p<0,05 vs controle negativo; (*) p<0,05 vs 
veículo + dopamina (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls como teste post hoc). 
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5.1.9 HdLP reduz o edema de pata induzido por carragenina 

 

 A Figura 13 apresenta o efeito de HdLP (0,5, 5 ou 50 mg/Kg, e.v.)  sobre o edema 

de pata induzido por carragenina. A injeção de carragenina no tecido subplantar induziu 

edema na pata dos camundongos nos tempos avaliados, com pico na terceira hora após o 

estímulo nocivo. O tratamento com a droga de referência dexametasona apresentou-se efetivo 

na redução do edema em todos os tempos avaliados. O tratamento prévio com HdLP na maior 

dose testada (50 mg/Kg, e.v.) reduziu estatisticamente (p<0,05) a intensidade do edema na 

primeira e terceira horas após a injeção do estímulo nocivo, efeito este que não perdurou até a 

quinta hora do teste, o que demonstra correlação entre o efeito antiedematoso de HdLP e o 

tempo. Essa dose foi suficiente para reduzir o edema ocasionado pela carragenina em 78,6% e 

76,0% na primeira e terceira hora de ensaio, respectivamente, e não foi diferente 

estatisticamente do efeito antiedematoso promovido pela dexametasona nos tempos 

correspondentes. O efeito de HdLP também mostrou ser dose-dependente, dado que não 

houve redução estatiscamente significativa do edema para nenhum dos tempos avaliados com 

as menores doses de HdLP (0,5 e 5 mg/Kg, e.v.).  
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Figura 13 – HdLP reduz o edema de pata induzido por carragenina. 
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Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina (veículo) (0,9%, e.v.) ou HdLP (0,5, 5, ou 50 mg/kg, 
e.v.) 30 minutos antes da injeção intraplantar de 50μL de carragenina (Cg, 300 μg/pata). Os resultados estão 
expressos como média ± E.P.M da variação de volume da pata em mililitros (ml). (#) p<0,05 vs controle 
negativo (*) p<0,05 vs veículo + Cg (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls como teste post hoc). 
 

 

5.2 Mecanismos envolvidos no efeito antinociceptivo e anti-inflamatório de HdLP  

 

5.2.1 Sistema opioide está envolvido no efeito antinociceptivo de HdLP em ambas as 

fases do teste da formalina 

  

 Na investigação do papel dos receptores opioides no efeito antinociceptivo de 

HdLP no teste da formalina, a eficácia de HdLP (10 mg/Kg, e.v.) (fase inicial: 16,2 ± 2,8 

segundos; fase tardia: 12,0 ± 4,0 segundos) foi revertida quando naloxona foi administrada 

previamente, em ambas as fases do teste, com aumento de 65,4% (fase inicial) e 191,7% (fase 

tardia) na intensidade de hiperalgesia (fase inicial: 26,8 ± 3,9 segundos; fase tardia: 35,0 ± 5,2 

segundos), sugerindo que a ação de HdLP depende, pelo menos em parte, dos receptores 

opioides.  O mesmo fenômeno, porém numa proporção maior, foi observado para o efeito 

analgésico da morfina (fase inicial: 2,9 ± 1,1 segundos; fase tardia: 0,6 ± 0,5 segundos) 

quando os animais foram pré-tratados com naloxona (fase inicial: 42,7 ± 3,6 segundos; fase 

tardia: 31,6 ± 3,1 segundos) (Figura 14).  
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Figura 14 – Sistema opioide está envolvido no efeito antinociceptivo de HdLP em ambas as 

fases do teste da formalina. 
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Grupos de pelo menos 8 animais receberam veículo (solução salina 0,9%, e.v.) ou HdLP (0,5, 5 e 10 mg/kg, e.v.) 
30 minutos antes da injeção intraplantar (i.pl.) de 20μL de formalina 2,5%. Naloxona (2mg/Kg, s.c.) foi 
administrada 30 minutos antes de HdLP (10 mg/Kg e.v.) ou morfina (7,5mg/Kg, e.v.) e decorridos mais 30 
minutos, formalina (2,5%, i.pl.) foi administrada . Os resultados estão expressos como média ± E.P.M do tempo 
de lambedura da pata em segundos (s) registrado durante os primeiros 5 minutos (fase inicial) e de 20 a 30 
minutos (fase tardia) após a administração de formalina. (ϕ) p<0,05 quando dois grupos são comparados (Anova 
seguido pelo teste de Newman-Keuls como teste post hoc). 
 
 

5.2.2 Efeito antihiperalgésico de HdLP está envolvido com a via L-

arginina/NO/GMPc/canais de K+ sensíveis ao ATP  

 

 Como mencionado no item 5.2.1, a administração de PGE2 (100 ng, i.pl.) 

promoveu intenso aumento da hiperalgesia mecânica e o tratamento prévio com HdLP (50 

mg/Kg, e.v.) demonstrou redução significativa da hiperalgesia promovida por PGE2. O grupo 

L-NMMA + PGE2 (5,05 ± 0,68 g) não foi diferente estatisticamente do grupo veículo + PGE2 

(6,00 ± 0,50 g). 

 Em outro grupo experimental, a administração de L-NMMA antes do pré-

tratamento com HdLP demonstrou-se capaz de inibir o efeito anti-hiperalgésico da fração 

protéica, observada a diferença estatística (p<0,05) com aumento de 291,0% na intensidade de 

hiperalgesia deste grupo (4,19 ± 0,83 g) em relação ao grupo HdLP + PGE2 (1,44 ± 0,40 g) 

(Figura 15). 
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Figura 15 – Inibidor inespecífico da óxido nítrico sintase (L-NMMA) bloqueia o efeito anti-

hiperalgésico de HdLP na hiperalgesia induzida por PGE2. 
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Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina (veículo) (0,9%, e.v.) ou HdLP (50 mg/kg, e.v.) 30 
minutos antes da injeção intraplantar de 50 μL de prostaglandina E2 (PGE2, 100 ng/pata). L-NMMA (90 mg/Kg, 
i.p.) foi administrado 30 minutos antes de HdLP ou salina. Os resultados estão expressos como média ± E.P.M 
do limiar de retirada da pata em gramas (g). (#) p<0,05 vs controle negativo; (*) p<0,05 vs veículo + PGE2; (ϕ) 
p<0,05 quando outros grupos são comparados (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls como teste post 
hoc). 
 

 O grupo ODQ + PGE2 (4,96 ± 0,54 g) também não foi diferente estatisticamente 

do grupo veículo + PGE2. Quando ODQ foi administrado antes do pré-tratamento com HdLP, 

houve inibição do efeito anti-hiperalgésico da fração protéica, observada a diferença 

estatística (p<0,05) com aumento de 209,0% na intensidade de hiperalgesia deste grupo (3,01 

± 0,67 g) em relação ao grupo HdLP + PGE2 (1,44 ± 0,40 g) (Figura 16). 
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Figura 16 – Inibidor seletivo da guanilato ciclase (ODQ) bloqueia o efeito anti-hiperalgésico 

de HdLP na hiperalgesia induzida por PGE2. 
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Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina (veículo) (0,9%, e.v.) ou HdLP (50 mg/kg, e.v.) 30 
minutos antes da injeção intraplantar de 50 μL de prostaglandina E2 (PGE2, 100 ng/pata). ODQ (8 mg/Kg, i.p.) 
foi administrado 30 minutos antes de HdLP ou salina. Os resultados estão expressos como média ± E.P.M do 
limiar de retirada da pata em gramas (g). (#) p<0,05 vs controle negativo; (*) p<0,05 vs veículo + PGE2; (ϕ) 
p<0,05 quando outros grupos são comparados (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls como teste post 
hoc). 
 

 O grupo glibenclamida + PGE2 (4,58 ± 0,15 g) não foi diferente estatisticamente 

do grupo veículo + PGE2 (5,48 ± 0,40 g). Quando glibenclamida foi administrada antes do 

pré-tratamento com HdLP, houve inibição do efeito anti-hiperalgésico da fração protéica com 

aumento de 214,5% na intensidade de hiperalgesia deste grupo (4,14 ± 0,40 g) em relação ao 

grupo HdLP + PGE2 (1,93 ± 0,58 g) (Figura 17). 
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Figura 17 – Bloqueador de canais de K+ sensíveis ao ATP (glibenclamida) inibe o efeito anti-

hipernociceptivo de HdLP na hiperalgesia induzida por PGE2. 
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Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina (veículo) (0,9%, e.v.) ou HdLP (50 mg/kg, e.v.) 30 
minutos antes da injeção intraplantar de 50 μL de prostaglandina E2 (PGE2, 100 ng/pata). Glibenclamida (5 
mg/Kg, i.p.) foi administrada 30 minutos antes de HdLP ou salina. Os resultados estão expressos como média ± 
E.P.M do limiar de retirada da pata em gramas (g). (#) p<0,05 vs controle negativo; (*) p<0,05 vs veículo + 
PGE2; (ϕ) p<0,05 quando outros grupos são comparados (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls como 
teste post hoc). 
 

 

5.2.3 HdLP reduz o número de células inflamatórias do tecido subplantar após 

administração de carragenina. 

 

 A avaliação histológica das patas na terceira hora após a injeção de carragenina 

revelou uma desorganização do tecido conjuntivo, formação de edema e infiltração de células 

inflamatórias no grupo veículo + carragenina ao passo que o grupo controle negativo 

apresentou histologia subplantar normal. Os tipos celulares presentes no grupo veículo + 

carragenina foram predominantemente leucócitos polimorfonucleares, caracterizando 

inflamação aguda. O grupo tratado previamente com HdLP (50 mg/Kg, e.v.) apresentou 

menor mediana nos escores de inflamação no tecido em relação ao grupo veículo + 

carragenina, entretanto essa diferença não foi estatisticamente significante. Os escores do 

exame histopatológico são apresentados na Tabela 2 e as fotomicrografias (400x) dos tecidos 

estão dispostas na Figura 18A. 

Em relação ao número de polimorfonucleares (neutrófilos), como esperado, houve 

diferença estatística (p<0,05) entre o grupo controle negativo e grupo veículo + carragenina e 

o pré-tratamento com HdLP reduziu estatisticamente (p<0,05) o número de neutrófilos em 

relação ao grupo veículo + carragenina (Figura 18B). 
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Tabela 2 – HdLP não reduz significativamente os escores histopatológicos da inflamação 

induzida por carragenina no tecido subplantar. 

Grupos Escores de inflamação 

Controle 0 (0 – 0) 
Veículo + Cg 2 (2 – 2)# 
HdLP + Cg 1 (1 – 1)# 

Grupos de 3 animais receberam solução salina (veículo) (0,9%, e.v.) ou HdLP (50 mg/kg, e.v.) 30 minutos antes 
da injeção intraplantar (i.pl.) de Carragenina (Cg, 300μg/pata) ou solução salina (veículo) (0,9%, i.pl.). Após 3 
horas, os animais foram eutanasiados e as patas coletadas e processadas para confecção de lâminas coradas com 
H&E. Os valores representam a mediana (mínimo – máximo) dos escores de lesão do tecido subcutâneo da pata. 
(#) p<0,05 vs controle negativo; (*) p<0,05 vs veículo + Cg (Kruskall-Wallis seguido pelo teste de Dunn como 
teste post hoc). 
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Figura 18 – HdLP reduz o número de células inflamatórias do tecido subplantar após 

administração de carragenina. 

 

 

Controle Veículo 50
0

10

20

30

N
ú

m
e

ro
 d

e
 n

e
u

tr
ó

fi
lo

s
/c

a
m

p
o

HdLP

Carragenina i.pl.
(300g)

*

#

mg/Kg

B

 
Grupos de 3 animais receberam solução salina (veículo) (0,9%, e.v.) ou HdLP (50 mg/kg, e.v.) 30 minutos antes 
da injeção de Carragenina (Cg, 300μg, i.pl.) ou solução salina (veículo) (0,9%, i.pl.). Após 3 horas, os animais 
foram eutanasiados e as patas coletadas e processadas para confecção de lâminas coradas com H&E. (A) 
Aparência histológica (400x) dos tecidos extraídos das patas revela formação de edema (asterisco) e infiltração 
de células inflamatórias (seta) no grupo veículo + carragenina e, em menor proporção, no grupo HdLP. (B) O 
número de neutrófilos foi contado em 5 campos e os resultados foram expressos como média ± E.P.M do 
número de neutrófilos/campo. (#) p<0,05 vs controle negativo; (*) p<0,05 vs veículo + Cg (Anova seguido pelo 
teste de Newman-Keuls como teste post hoc). 
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5.2.4 HdLP reduz a atividade da enzima MPO tecidual induzida por carragenina  

  

 No intuito de confirmar se o infiltrado de células polimorfonucleares observado 

no exame histolopatológico era predominantemente neutrofílico, a atividade da enzima 

mieloperoxidase (MPO), presente principalmente nos grânulos dos neutrófilos, foi 

determinada no tecido subcutâneo da pata dos animais após a administração de carragenina ou 

veículo e expressa como quantidade de neutrófilos no tecido (Figura 19). A atividade da 

enzima foi aumentada de forma expressiva e estatisticamente significante (p<0,05) nos 

animais do grupo veículo + carragenina (52,5 x 103 ± 8,2 x 103 neutrófilos/mg de tecido) em 

relação ao grupo controle negativo (1,6 x 103 ± 0,1 x 103 neutrófilos/mg de tecido).  O pré-

tratamento com HdLP (50 mg/Kg, e.v.) preveniu em 96,2% o aumento da atividade de MPO 

na pata (2,0 x 103 ± 0,2 x 103 neutrófilos/mg de tecido) promovida pela carragenina, 

restaurando os valores para os níveis normais encontrados no grupo controle negativo.   

 

Figura 19 – HdLP reduz a atividade da enzima MPO tecidual induzida por carragenina. 
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Grupos de 8 animais receberam solução salina (veículo) (0,9%, e.v.) ou HdLP (50 mg/kg, e.v.) 30 minutos antes 
da injeção intraplantar (i.pl.) de Carragenina (Cg, 300μg/pata) ou solução salina (veículo) (0,9%, i.pl.). Após 3 
horas, os animais foram eutanasiados e as patas coletadas e processadas para posterior quantificação da atividade 
da enzima MPO. Os resultados estão expressos como média ± E.P.M do número de neutrófilos x 103/mg de 
tecido. (#) p<0,05 vs controle negativo; (*) p<0,05 vs veículo + Cg (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls 
como teste post hoc). 
 

5.2.5 HdLP previne a liberação das citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-1β induzida 

por carragenina, e promove a liberação da citocina anti-inflamatória IL-10. 

  

 Amostras do tecido subcutâneo da pata dos animais após a administração de 

carragenina ou veículo foram utilizadas para a determinação dos níveis das citocinas TNF-α, 
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IL-1β, KC e IL-10 e os resultados obtidos são apresentados na Figura 20.  Os animais que 

receberam carragenina na pata apresentaram aumento estatisticamente significativo (p<0,05) 

na concentração das citocinas pró-inflamatórias (TNF-α: 571,7 ± 34,5; IL-1β: 2274,0 ± 175,9; 

KC: 926,8 ± 36,4 pg/mL), mas não alterou os níveis da citocina anti-inflamatória IL-10 (46,8 

± 7,8 pg/mL) em relação ao grupo controle negativo (TNF-α: 293,3 ± 28,1; IL-1β: 328,1 ± 

21,7; KC: 38,0 ± 5,9; IL-10: 42,8 ± 19,2 pg/mL), que recebeu apenas solução salina 0,9% 

(e.v. e i.pl.). O tratamento prévio com HdLP (50mg/Kg e.v.) foi capaz de prevenir de forma 

estatisticamente significativa (p<0,05) a liberação das citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-

1β, mas não de KC (TNF-α: 329,7 ± 83,6; IL-1β: 289,9 ± 67,2; KC: 1126,7 ± 10,9 pg/mL) 

promovida pela carragenina. As concentrações de TNF-α e IL-1β determinadas no grupo pré-

tratado com HdLP corresponderam a valores 42,3% e 87,3%, respectivamente, menores que 

aqueles determinados no grupo veículo + carragenina, sendo esta redução suficiente para 

tornar o grupo HdLP estatisticamente (p<0,05) semelhante ao grupo controle negativo.  Além 

disso, o pré-tratamento com HdLP promoveu a liberação da citocina anti-inflamatória IL-10 

(286,0 ± 20,1), resultando em um incremento de 611,1% nos níveis desta citocina em relação 

ao grupo veículo + carragenina.  
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Figura 20 – HdLP previne a liberação das citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-1β induzida 

por carragenina, e promove a liberação da citocina anti-inflamatória IL-10.  
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Grupos de 8 animais receberam solução salina (veículo) (0,9%, e.v.) ou HdLP (50 mg/kg, e.v.) 30 minutos antes 
da injeção intraplantar (i.pl.) de 50 μL de Carragenina (Cg, 300μg/pata) ou solução salina (veículo) (0,9%, i.pl.). 
Após 3 horas, os animais foram eutanasiados e as patas coletadas e processadas para posterior quantificação de 
(A) TNF-α, (B) IL-1β, (C) KC, (D) IL-10 por ELISA. Os resultados estão expressos como média ± E.P.M da 
concentração da citocina em pg/mL. (#) p<0,05 vs controle negativo; (*) p<0,05 vs veículo + Cg (Anova seguido 
pelo teste de Newman-Keuls como teste post hoc). 
 

5.2.6 HdLP reduz a expressão proteica da citocina TNF-α tecidual induzida por 

carragenina. 

  

 A expressão de TNF-α em amostras do tecido subcutâneo da pata dos animais 

após a administração de carragenina ou veículo foi avaliada por meio de Westren Blot. Em 

condições normais, TNF-α é pouco expresso na pata, conforme observado no grupo controle 

negativo (0,52 ± 0,05 TNF-α/β-actina), enquanto essa expressão é estatisticamente maior 

(p<0,05) quando administrada carragenina i.pl. (0,82 ± 0,04 TNF-α/β-actina). O tratamento 

prévio com HdLP (50 mg/Kg, e.v.) foi eficiente em reduzir estatisticamente (p<0,05) a 
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expressão de TNF-α no tecido em 23,2%  (Figura 21) (0,63 ± 0,01 TNF-α/β-actina) quando 

comparado ao grupo veículo + carragenina. 

 

Figura 21 – HdLP reduz a expressão da citocina TNF-α tecidual induzida por carragenina. 
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Grupos de 3 animais receberam solução salina (veículo) (0,9%, e.v.) ou HdLP (50 mg/kg, e.v.) 30 minutos antes 
da injeção intraplantar (i.pl.) de 50 μL de Carragenina (Cg, 300μg/pata) ou solução salina (veículo) (0,9%, i.pl.). 
Após 3 horas, os animais foram eutanasiados e as patas coletadas e processadas para posterior análise da 
expressão proteica de TNF-α por Western Blot. Os resultados estão expressos como média ± E.P.M da relação 
entre as intensidades ópticas das bandas de TNF-α e de β-actina (TNF-α / β-actina). (#) p<0,05 vs controle 
negativo; (*) p<0,05 vs veículo + Cg (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls como teste post hoc). 
kDa: kilodalton. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

5.2.7 HdLP reduz a imunomarcação tecidual de COX-2, mas não de NOSi, induzida por 

carragenina. 

 

 A marcação de COX-2 e NOSi em amostras do tecido subplantar após a 

administração de carragenina ou veículo foi avaliada por meio de imunohistoquímica e os 

resultados obtidos são apresentados nas Figura 22 e 23, respectivamente. A análise da 

marcação nos tecidos epitelial e conjuntivo dos animais do grupo controle negativo apontou 

pouca marcação para COX-2 (0,97 ± 0,21 células marcadas/campo) e NOSi (1,11 ± 0,45 
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células marcadas/campo), enquanto nos animais do grupo veículo + carragenina, as células 

inflamatórias do tecido conjuntivo apresentaram marcação mais acentuada de COX-2 (7,54 ± 

0,53 células marcadas/campo) e NOSi (15,60 ± 3,81 células marcadas/campo). A média do 

número de células imunomarcadas para COX-2 nos animais pré-tratados com HdLP (50 

mg/Kg) foi 63,1% menor (2,78 ± 0,47 % células marcadas/campo) que aquela observada no 

grupo veículo + carragenina, sendo esta diferença estatisticamente significante (p<0,05). Já 

para a imunomarcação de NOSi, não houve diferença estatística entre o grupo veículo + 

carragenina e o grupo pré-tratado com HdLP (10,70 ± 2,64 células marcadas/campo).  
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Figura 22 – HdLP reduz a imunomarcação de COX-2 tecidual induzida por carragenina. 
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Grupos de 3 animais receberam solução salina (veículo) (0,9%, e.v.) ou HdLP (50 mg/kg, e.v.) 30 minutos antes 
da injeção intraplantar (i.pl.) de 50 μL de Carragenina (Cg, 300μg/pata) ou solução salina (veículo) (0,9%, i.pl.). 
Após 3 horas, os animais foram eutanasiados e as patas coletadas e processadas para confecção de lâminas para 
imunohistoquímica. Fotomicrografias (100x e 400x) de imunohistoquímica para COX-2 foram capturadas e o 
número de células foi contado, sendo os resultados expressos como média ± E.P.M do número de células 
imunomarcadas/campo. (#) p<0,05 vs controle negativo; (*) p<0,05 vs veículo + Cg (Anova seguido pelo teste 
de Newman-Keuls como teste post hoc). 
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Figura 23 – HdLP não reduz significativamente a imunomarcação de NOSi tecidual induzida 

por carragenina.  
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Grupos de 3 animais receberam solução salina (veículo) (0,9%, e.v.) ou HdLP (50 mg/kg, e.v.) 30 minutos antes 
da injeção intraplantar (i.pl.) de 50 μL de Carragenina (Cg, 300μg/pata) ou solução salina (veículo) (0,9%, i.pl.). 
Após 3 horas, os animais foram eutanasiados e as patas coletadas e processadas para confecção de lâminas para 
imunohistoquímica. Fotomicrografias (100x e 200x) de imunohistoquímica para NOSi foram capturadas e o 
número de células foi contado, sendo os resultados expressos como média ± E.P.M do número de células 
imunomarcadas/campo. (#) p<0,05 vs controle negativo; (*) p<0,05 vs veículo + Cg (Anova seguido pelo teste 
de Newman-Keuls como teste post hoc). 
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5.2.8 HdLP não apresenta efeito inibitório sobre a produção de óxido nítrico por 

macrófagos ativados com LPS in vitro  

 

 A produção de óxido nítrico (NO) foi avaliada por meio da reação de Griess no 

sobrenadante da cultura de macrófagos RAW 264.7 estimuladas com LPS e pré-tratadas com 

veículo ou HdLP. Como esperado, o LPS aumentou a produção de NO pelas células (11,51 ± 

0,64 μM) em relação ao controle negativo (células não estimuladas com LPS) (4,80 ± 0,20 

μM). A incubação prévia das células com HdLP nas concentrações de 25, 50 ou 100 μg/ml 

não inibiu a produção de NO (15,32 ± 1,96; 15,20 ± 2,71 e 11,64 ± 0,40 μM, 

respectivamente) induzida por LPS (Figura 24). 

 

Figura 24 – HdLP não apresenta efeito inibitório sobre a produção de óxido nítrico em 

macrófagos ativados com LPS in vitro. 
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Macrófagos murinos (RAW 264.7) foram incubados in vitro com dH2O ou HdLP (25, 50 ou 100 μg/ml) 1 hora 
antes de serem estimulados com LPS (100 ng/ml) por 24 horas e a determinação de nitrito foi realizada por meio 
da reação de Griess. Os valores de absorbância obtidos foram transformados em concentração de nitrito por 
interpolação e os resultados foram expressos como média ± E.P.M da concentração de nitrito em μM. (#) p<0,05 
vs controle negativo; (*) p<0,05 vs veículo + LPS (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls como teste post 
hoc). 
 
 

5.2.9 HdLP aumenta os níveis teciduais de SOD, mas não de GSH e CAT, e não previne 

a peroxidação lipídica induzida por carragenina. 

  

 Amostras do tecido subcutâneo da pata dos animais após a administração de 

carragenina ou veículo foram utilizadas para a avaliação do estresse oxidativo por meio da 

determinação das enzimas antioxidantes glutationa reduzida (GSH), superóxido dismutase 
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(SOD) e catalase (CAT) e do grau de peroxidação lipídica, avaliado através do marcador 

malonaldeído (MDA) (Figura 25). 

 O grupo controle negativo recebeu apenas veículo (solução salina 0,9%, e.v. e 

i.pl.) e teve os níveis de GSH, SOD, CAT e MDA determinados na pata (GSH: 243,7 ± 33,7 

μg/g de tecido; SOD: 122,4 ± 6,4 U/mg de proteína; CAT: 114,6 ± 5,5 U/mg de proteína; 

MDA: 526,4 ± 74,8 nmol/g de tecido). O estresse oxidativo aumentou estatisticamente 

(p<0,05) no grupo veículo + carragenina, com depleção dos níveis de enzimas antioxidantes 

(GSH: 127,0 ± 30,0 μg/g de tecido; SOD: 84,9 ± 2,8 U/mg de proteína; CAT: 87,6 ± 2,1 

U/mg de proteína) e aumento da peroxidação lipídica determinada pela quantificação de 

MDA (799,5 ± 32,1 nmol/g de tecido) em comparação com o grupo controle negativo. Na 

comparação entre o grupo veículo + carragenina e o grupo HdLP, observou-se que o pré-

tratamento com HdLP (50 mg/Kg) foi eficaz em aumentar estatisticamente (p<0,05) em 

32,9% a atividade da enzima antioxidante SOD no tecido (112,8 ± 4,0 U/mg de proteína), 

restaurando essa atividade para valores normais. O tratamento prévio com HdLP, entretanto, 

não interferiu nos níveis das enzimas GSH e CAT (GSH: 147,2 ± 19,0 μg/g de tecido; CAT: 

92,7 ± 3,2 U/mg de proteína) nem na peroxidação lipídica (MDA: 707,8 ± 28,4 nmol/g de 

tecido) decorrente da injeção intraplantar de carragenina, o que foi evidenciado pela 

semelhança estatística entre o grupo HdLP e o grupo veículo + carragenina para esses três 

marcadores do estresse oxidativo. 
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Figura 25 – HdLP aumenta os níveis teciduais de SOD, mas não de GSH e CAT, e não 

previne a peroxidação lipídica induzida por carragenina. 
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Grupos de 8 animais receberam solução salina (veículo) (0,9%, e.v.) ou HdLP (50 mg/kg, e.v.) 30 minutos antes 
da injeção intraplantar (i.pl.) de 50 μL de Carragenina (Cg, 300μg/pata) ou solução salina (veículo) (0,9%, i.pl.). 
Após 3 horas, os animais foram eutanasiados e as patas coletadas e processadas para posterior quantificação de 
(A) GSH (glutationa redutase), (B) SOD (superóxido dismutase), (C) CAT (catalase) e (D) MDA (malonaldeído) 
por meio de ensaios bioquímicos. Os resultados estão expressos como média ± E.P.M de GSH (μg/g de tecido), 
SOD (U/mg de proteína), CAT (U/mg de proteína) e MDA (nmol/g de tecido). (#) p<0,05 vs controle negativo; 
(*) p<0,05 vs veículo + Cg (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls como teste post hoc). 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSSÃO 



87 
 

 
6 DISCUSSÃO 
 

O conjunto de resultados demonstrou que o HdLP preveniu a nocicepção, quando 

administrado intravenosamente, em diferentes modelos animais de nocicepção aguda química 

(teste de contorções abdominais induzidas por ácido acético, testes de lambedura da pata 

induzida por formalina, capsaicina ou glutamato), térmica (teste da placa quente) e 

hiperalgesia mecânica induzida por agentes inflamatórios (carragenina, PGE2 e dopamina). O 

efeito de HdLP mostrou-se dependente da via opioide e da ativação da via NO/GMPc/canais 

K+ sensíveis ao ATP no nociceptor. Além disso, a acão antihiperlagésica de HdLP foi 

modulada por citocinas pró e anti-inflamatórias e pela enzima COX-2. 

Modelos animais são primordiais para testar a eficácia e segurança de novas 

entidades  químicas que tenham potencial para tornar-se um novo analgésico e/ou anti-

inflamatório (MULEY; KRUSTEV; MCDOUGALL, 2016). Sobre a segurança de HdLP, 

Matos (2013) realizou um estudo de toxicidade aguda em animais seguindo o protocolo 

exprimental da OECD 423 (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). 

Tal avaliação certificou a ausência de efeitos tóxicos após tratamento com HdLP por via oral, 

mesmo em doses elevadas, que chegavam a  5000 mg/Kg. Com a segurança validada, 

pudemos então investir nossos esforços em determinar a eficácia de HdLP em modelos 

experimentais de dor e inflamação.  

É cada vez mais evidente que a dor é um fenômeno heterogêneo que difere em 

relação ao tecido afetado e aos mecanismos de lesão (mecânica, térmica, inflamatória, etc.) 

(GREGORY et al., 2013).  Por esse motivo, o uso de vários modelos deve ser utilizado, uma 

vez que diferentes estímulos mimetizam diferentes tipos de dor e revelam a natureza 

antinociceptiva da droga em estudo (BERGEROT et al., 2006). Assim, diferentes modelos 

foram utilizados neste trabalho a fim de testar a eficácia analgésica de HdLP.  

Antes de iniciarmos a investigação, determinamos a via de administração e doses 

a serem experimentadas. A via endovenosa não é preferível para utilização na clínica devido 

aos diversos inconvenientes que acarreta, como a necessidade de repetidas injeções devido ao 

reduzido tempo de meia-vida de proteínas (FU; KLIBANOV; LANGER, 2000). Dessa forma, 

a via oral é mais aceita pela maior conveniência e facilidade de administração que 

proporciona aos pacientes. Entretanto, Carmo (2015) demonstrou previamente que HdLP (50 

mg/Kg) administrado por via oral não protegeu camundongos da hiperalgesia mecânica no 

modelo de artrite induzida por zymosan. Por este motivo, a via endovenosa foi eleita para ser 
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utilizada nas abordagens experimentais do presente estudo. A vantagem desta via de 

administração em relação à via oral é que ela possibilita a melhor compreensão dos 

mecanismos farmacocinéticos da droga, além de evitar a passagem e degradação das proteínas 

pelo trato gastrointestinal (SARCIAUX; ACAR; SADO, 1995).  

As doses de HdLP foram eleitas com base em trabalhos prévios realizados pelo 

nosso grupo de pesquisa. Nos testes de nocicepção química, foram investigadas as doses de 

0,5, 5 e 10 mg/Kg, baseando-se no estudo de Matos et al (2013), que avaliaram a fração 

protéica contra testes de nocicepção, obtendo resultados assertivos. Acrescidas a essas doses, 

nós tambpem avaliamos as doses de 50 e 100 mg/Kg no modelo de hiperalgesia mecânica 

induzida por carragenina, a fim de se construir uma curva dose-resposta.  

Este estudo foi iniciado por testes de nocicepção induzida por agentes químicos: 

contorções abdominais induzidas por ácido acético e testes de lambedura da pata induzida por 

formalina, capsaicina ou glutamato. Embora esses estímulos sejam diferentes em sua natureza 

química, eles ajudam a explicar o mecanismo de ação da droga-teste por compartilharem 

alguns mecanismos semelhantes. O teste do ácido acético e da formalina já haviam sido 

aplicados anteriormente por Matos et al (2013), com a constatação do efeito antinociceptivo 

de HdLP. Esses mesmos testes foram incluídos no presente estudo no intuito de reproduzir os 

resultados obtidos pelos citados autores em nosso laboratório a fim de dar prosseguimento à 

investigação do efeito antinociceptivo de HdLP.   

Dessa forma, as abordagens experimentais foram iniciadas com o teste de 

contorções abdominais induzidas por ácido acético. Este teste é um modelo experimental 

típico de dor inflamatória visceral, bastante utilizado na triagem de novos fármacos 

analgésicos, por ser um teste de alta sensibilidade (COUTO et al., 2011). Prótons 

provenientes do ácido acético despolarizam as fibras aferentes periféricas do tipo C (JULIUS; 

BASBAUM, 2001b), além de desencadear a liberação de uma variedade de mediadores tais 

como bradicinina, substância P e prostaglandinas, e agir sobre células residentes como 

macrófagos e mastócitos da cavidade peritoneal de camundongos, induzindo a liberação de 

citocinas, tais como TNF-α, IL-1β e IL-8 (IKEDA et al., 2001; RIBEIRO et al., 2000a). Os 

dados do atual trabalho demonstraram que HdLP em todas as doses testadas (0,5, 5 ou 10 

mg/Kg), preveniu as contorções abdominais induzidas pela injeção intraperitoneal de ácido 

acético. Estes resultados estão de acordo com os resultados encontrados por Matos et al 

(2013), em que HdLP (1 ou 10 mg/Kg, e.v.) reduziu o número de contorções abdominais 

induzidas por ácido acético.  Embora tais achados possam sugerir um efeito antinociceptivo 

de HdLP, este teste isolado é incapaz de presumir a origem da antinocicepção. Além disso, o 
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teste de contorções abdominais exibe baixa especificidade, já que as contorções abdominais 

podem ser suprimidas por outros agentes, tais como relaxantes musculares e antialérgicos (LE 

BARS; GOZARIU; CADDEN, 2001). Isso pode ser evitado complementando o teste com 

outros modelos de nocicepção. 

Deu-se prosseguimento à investigação do efeito de HdLP através do teste de 

lambedura da pata induzida por formalina, a fim de elucidar se o mecanismo de ação 

antinociceptiva de HdLP se dá pela inibição da estimulação direta das terminações nervosas 

e/ou pela inibição de mediadores inflamatórios. Essa investigação é possível porque a injeção 

de formalina na pata do animal produz uma reposta bifásica que permite a avaliação de dois 

diferentes tipos de dor, a dor de origem neurogênica (fase inicial) e a dor de origem 

inflamatória (fase tardia) (DUBUISSON; DENNIS, 1977). Neste teste, a fase inicial está 

relacionada com a estimulação química direta dos nociceptores das fibras aferentes do tipo C 

e, em parte, das fibras do tipo Aδ e está associada à liberação de aminoácidos excitatórios 

(glutamato e aspartato), óxido nítrico e substância P. A fase tardia envolve, pelo menos em 

parte, a sensibilização central induzida pela inflamação, estando relacionada com a liberação 

de vários mediadores pró-inflamatórios, como bradicinina, prostaglandinas e serotonina, 

dentre outros (HUNSKAAR; HOLE, 1987; MULEY; KRUSTEV; MCDOUGALL, 2016).  

Os dados do presente estudo demonstram que HdLP, em todas as doses testadas 

(0,5, 5 ou 10 mg/Kg), preveniu a nocicepção induzida por formalina em ambas as fases do 

teste, estando de acordo com o que já havia sido demonstrado por Matos et al (2013) no 

mesmo modelo experimental. Destaca-se ainda que uma fração protéica proveniente do látex 

de Calotropis procera (LP), planta pertencente à mesma família de H. drasticus, também foi 

hábil em reduzir a nocicepção no teste de contorções abdominais induzidas por ácido acético 

e em ambas as fases do teste da formalina quando administrada intraperitonealmente nas 

doses de 25 ou 50 mg/Kg. Entretanto, ao contrário de HdLP, o efeito de LP foi independente 

do sistema opioide (SOARES et al., 2005).  

Sabe-se que a formalina age sobre neurônios aferentes primários ao ativar 

diretamente os canais iônicos denominados receptores de potencial transitório anquirina tipo 1 

(TRPA1) nas fibras aferentes do tipo C, desencadeando dor e inflamação (MCNAMARA et 

al., 2007). Não podemos excluir, portanto, a possibilidade de o HdLP interagir diretamente 

com esses canais ao produzir seu efeito antinociceptivo no teste da formalina. Os resultados 

referentes ao efeito de HdLP no teste da formalina indicam que esta droga atua tanto 

diretamente sobre os nociceptores quanto inibindo mediadores inflamatórios que ocasionam 

nocicepção. Dessa maneira, o atual estudo buscou compreender, através dos diferentes 
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modelos experimentais utilizados, o efeito de HdLP tanto sobre a nocicepção neurogênica 

quanto sobre os mediadores da inflamação envolvidos na nocicepção.  

Diante da eficácia de HdLP na fase neurogênica do teste da formalina, 

consideramos cabível avaliar o efeito da fração protéica no teste da capsaicina, um modelo de 

nocicepção neurogênica mais específico que o teste da formalina. A capsaicina é um produto 

natural que ativa direta e especificamente os receptores vaniloides de potencial transitório tipo 

1 (TRPV1), fornecendo evidências sobre o envolvimento desses receptores, os quais têm 

papel fundamental na transdução do processo doloroso (CHUNG; GÜLER; CATERINA, 

2008). Esses canais têm sido relacionados à dor inflamatória crônica e dor neuropática, 

indicando a ampla utilidade desse modelo (SZALLASI et al., 2007). Está bem descrito que a 

ativação de TRPV1 por capsaicina promove a liberação de neuropeptídeos, aminoácidos 

excitatórios (aspartato e glutamato), óxido nítrico e mediadores pró-inflamatórios na periferia, 

transmitindo a informação nociceptiva para a medula espinal (JIN et al., 2009; MULEY; 

KRUSTEV; MCDOUGALL, 2016; PAVIN et al., 2011). Então, resolvemos determinar se 

HdLP possui ação antinociceptiva nesse modelo experimental. Em todas as doses testadas 

(0,5, 5 ou 10 mg/Kg), a droga em estudo exibiu efeitos inibitórios sobre a resposta nociceptiva 

causada por capsaicina, demonstrando mais uma vez o envolvimento da via neurogênica no 

seu efeito. O envolvimento de TRPV1 no efeito de HdLP não pode ser descartado e 

concordaria com o resultado obtido no teste do ácido acético, visto que a resposta nociceptiva 

promovida pelo ácido acético está intimamente relacionada com a ativação de receptores 

TRPV1, uma vez que tais canais, além de serem ativados por capsaicina e por calor, também 

são ativados por prótons provenientes de ácidos (IKEDA et al., 2001; RIGONI et al., 2003).  

Dando prosseguimento à investigação do efeito antinociceptivo de HdLP sobre a 

nocicepção neurogênica, resolvemos pesquisar se esta droga também apresenta efeito no 

modelo de nocicepção induzida pela injeção intraplantar de glutamato. O glutamato é o 

principal neurotransmissor excitatório e, juntamente com os seus receptores, está localizado 

em áreas cerebrais, espinhais e periféricas envolvidas na sensação e transmissão da dor. Por 

esse motivo, os receptores de glutamato têm sido um alvo atrativo para novas terapias 

analgésicas (WOZNIAK et al., 2012). A resposta nociceptiva induzida pela injeção de 

glutamato na pata parece envolver receptores NMDA e não-NMDA em sítios de ação 

periférico, espinhal e supra-espinhal (BEIRITH; SANTOS; CALIXTO, 2002). Nossos dados 

demonstram que HdLP produziu a inibição da resposta nociceptiva provocada pela injeção 

intraplantar de glutamato na pata dos camundongos. Este resultado expressa novamente a 

ação antinociceptiva de HdLP sobre a via neurogênica e nos permite propor que essa fração 
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protéica atua interagindo com o sistema glutamatérgico. Há evidências de que antagonistas de 

receptores NMDA e não-NMDA são capazes de inibir a resposta nociceptiva induzida por 

ácido acético, formalina e glutamato (BULUTCU; DOGRUL; GÜÇ, 2002; JESSE et al., 

2009). Portanto, o efeito de HdLP em tais modelos experimentais poderia ser devido à 

inibição dos receptores glutamatérgicos. 

Para confirmar a atividade analgésica de HdLP na dor inflamatória, esta fração 

protéica foi testada no modelo de hiperalgesia inflamatória induzida por carragenina em 

camundongos. Esse teste tem provado ser um modelo experimental útil na compreensão da 

dor inflamatória aguda e imita condições clínicas com sensibilidade cutânea elevada, como 

dor neuropática, dor pós-operatória e inflamação. É considerado um teste comportamental 

reflexivo, visto que é evocado por um estímulo mecânico e, em comparação com os testes de 

nocicepção química abordados neste estudo (que avaliam comportamento de dor espontânea), 

mimetizam melhor a hiperalgesia manifestada em seres humanos (GREGORY et al., 2013).  

Mediante a condução dos testes de pressão crescente na pata (Von Frey 

eletrônico) para a avaliação da hiperalgesia mecânica induzida por carragenina, constatou-se 

significante efeito antihiperalgésico, dependente do tempo e da dose,  decorrente do pré-

tratamento com HdLP, sendo importante destacar que as maiores doses experimentadas (50 e 

100 mg/Kg) praticamente anularam o efeito da carragenina. HdLP nas doses de 0,5 e 5 mg/Kg 

não manteve seu efeito até a quinta hora do teste, o que nos permite propor que o mesmo 

expressa uma curta meia-vida de eliminação. Já nas doses de 10, 50 e 100 mg/Kg, preservou o 

efeito ao longo do teste. Como o efeito de HdLP não foi estatisticamente diferente nas doses 

de 50 e 100 mg/Kg, a dose de 50 mg/Kg foi escolhida para dar prosseguimento à investigação 

do mecanismo de ação antihiperalgésica do HdLP.  

A dor inflamatória é caracterizada pela sensibilização do nociceptor, que ocorre 

devido à queda no limiar de ativação das fibras nociceptivas e aumento da excitabilidade 

neuronal. O resultado dessa sensibilização é que os estímulos de baixa intensidade obtêm 

acesso à via nociceptiva e começam a produzir dor (BESSON, 1999; COUTAUX et al., 2005; 

SCHAIBLE; RICHTER, 2004; WOOLF; MA, 2007). As prostaglandinas (PGs) e as aminas 

simpáticas são os produtos finais de uma cascata iniciada por citocinas logo após a injeção de 

carragenina na pata e estimulam diretamente os nociceptores, desencadeando a sua 

sensibilização (CUNHA et al., 2005). Devido ao papel primordial das PG’s e aminas 

simpáticas em sensibilizar o nociceptor na dor inflamatória, nós investigamos se o efeito de 

HdLP se dá através do bloqueio direto da via hiperalgésica utilizando os modelos de 

hiperalgesia mecânica induzida pela administração intraplantar de PGE2 ou dopamina (uma 
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amina simpática). O composto em estudo foi capaz de prevenir a hiperalgesia induzida tanto 

por PGE2 quanto por dopamina, indicando sua ação direta sobre o nociceptor. O estudo 

buscou então avançar na investigação do efeito de HdLP baseado nos dados da literatura que 

indicam que a ação de bloqueadores diretos da hiperalgesia, como dipirona e morfina, ocorre 

por meio da ativação da via L-arginina/NO/GMPc/K+ATP dentro da fibra nociceptiva, que 

dessensibiliza a fibra nociceptiva por hiperpolarização da célula, com conseqüente aumento 

do seu limiar de ativação (FERREIRA; DUARTE; LORENZETTI, 1991; LORENZETTI; 

FERREIRA, 1996; RODRIGUES; DUARTE, 2000).   

Dessa forma, para elucidar se o efeito de HdLP sobre a hiperalgesia plantar 

induzida por PGE2 acontece pela estimulação da via L-arginina/NO/GMPc/K+ATP, 

antagonistas de NO (L-NMMA), GMPc (ODQ) ou K+ATP (glibenclamida) foram 

administrados previamente à injeção de HdLP. O efeito de HdLP foi atenuado pelo pré-

tratamento com os antagonistas da via supracitada. Esses resultados suportam a sugestão de 

que a analgesia mediada por HdLP resulta de um efeito direto sobre o nociceptor com a 

estimulação da via dependente de NO. Tais dados reforçam achados prévios do nosso grupo 

de pesquisa, que sugerem que o efeito protetor de HdLP sobre a mucosa gástrica no modelo 

de lesão gástrica induzida por etanol decorre da ativação da via NO/GMPc/K+ATP 

(MARQUES, 2012). 

É bem estabelecido que a ativação de receptores opioides periféricos ativa a via L-

arginina/NO/GMPc/K+ATP e promove analgesia a partir desse mecanismo (AMARANTE; 

DUARTE, 2002; FERREIRA; DUARTE; LORENZETTI, 1991; RODRIGUES; DUARTE, 

2000). Diante disso, foi investigado o envolvimento da via opioide no efeito antinociceptivo 

de HdLP no teste de nocicepção química induzida por formalina. A naloxona, ao bloquear os 

receptores opioides, impediu que o efeito antinociceptivo de HdLP fosse evidenciado em 

ambas as fases do teste, sugerindo que o mecanismo de ação de HdLP envolve, pelo menos 

em parte, a via opioide, seja pela indução da liberação de opioides endógenos, seja pela 

ativação de receptores opioides, como ocorre com a morfina. Este resultado evidencia mais 

uma vez que o efeito antinociceptivo de HdLP não ocorre indiretamente por meio de suas 

propriedade anti-inflamatórias, mas por uma ação direta sobre o sistema nervoso. De fato, 

estudos têm demonstrado que drogas que agem primariamente no sistema nervoso, como a 

morfina, inibem ambas as fases do teste da formalina, enquanto os anti-inflamatórios não 

esteroidais, a exemplo da indometacina, e esteroidais, como a dexametasona, os quais 

bloqueiam a produção de mediadores da inflamação, inibem apenas a fase tardia do teste 

(HUNSKAAR; HOLE, 1987; RIBEIRO et al., 2014b). O fato de o HdLP atuar sobre o 
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sistema opioide promovendo analgesia pode explicar seu efeito antinociceptivo em todos os 

modelos experimentais avaliados (teste de contorções abdominais induzidas por ácido acético, 

testes da formalina, capsaicina ou glutamato e hiperalgesia mecânica induzida por 

carragenina, PGE2 ou dopamina). 

A fim de determinar se a ação de HdLP se dá a nível central, esta droga foi 

avaliada no teste da placa quente. As respostas nociceptivas decorrentes do teste são 

integradas supraespinalmente e apenas drogas de ação central aumentam o tempo de latência 

da reação (LE BARS; GOZARIU; CADDEN, 2001). Pode-se inferir, a partir dos resultados 

obtidos no atual estudo, que o HdLP atua a nível central, dado que aumentou o tempo de 

latência de reação ao estímulo térmico, o que também foi observado com a administração de 

morfina, um analgésico de ação centralmente mediada. Esses achados estão em consonância 

com a observação de que o HdLP produz importante efeito nociceptivo na fase inicial do teste 

da formalina. Ainda, sabendo-se que este teste é eficiente em revelar a atividade analgésica de 

opióides (tais como morfina e codeína) (CARTER, 1991), esse dado reafirma o nosso 

resultado sobre o envolvimento dos receptores opioides no efeito antinociceptivo de HdLP em 

tal teste.  Neste teste, o efeito antinociceptivo de HdLP revelou-se dependente da dose e do 

tempo. Na menor dose testada (0,5 mg/Kg), o HdLP não apresentou efeito antinociceptivo, 

apesar de ter se mostrado eficaz nesta dose em todos os modelos de nocicepção química. Já 

que no teste da placa quente, a droga testada age a nível central, podemos suspeitar que em 

baixas doses, o HdLP não apresenta boa biodisponibilidade no sistema nervoso central, o que 

explicaria essa observação. Com efeito, drogas que agem tanto a nível periférico como central 

só são capazes de produzir seu efeito central em doses maiores que aquelas necessárias para a 

promoção do efeito periférico (LABUZ et al., 2007). A fração protéica proveniente do látex 

de C. procera (LP) também demonstrou efeito no teste da placa quente quando administrada 

via intraperitoneal (25 ou 50 mg/Kg) (SOARES et al., 2005), à semelhança de HdLP. 

Dando prosseguimento à elucidação dos mecanismos de ação envolvidos na ação 

analgésica de HdLP, parâmetros relacionados com a inflamação foram investigados. A 

carragenina desencadeia um intenso processo inflamatório. Na primeira hora após a injeção de 

carragenina, o aumento da permeabilidade vascular é geralmente mediado por histamina e 

serotonina. Na segunda hora, o aumento da permeabilidade é mediado por cininas como a 

bradicinina, bem como pelo recrutamento de citocinas como o TNF-α, IL-1β, IL-2 e IFN-γ 

(DE SMET, 1997, MORRIS,2003). A fase de maior intensidade do edema está na terceira e 

quarta horas após a sua aplicação e caracteriza a ação de prostaglandinas sobre a 

permeabilidade capilar, em especial a PGE2. Há também um aumento do óxido nítrico e um 
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intenso infiltrado de polimorfonucelares, em especial neutrófilos (DI ROSA; 

WILLOUGHBY, 1971, MONCADA; HIGGS, 1993; FIELDS; BASBAUM, 1999).  

No atual estudo, o edema de pata foi avaliado nos mesmo tempos da hiperalgesia 

mecânica induzida por carragenina. O HdLP apresentou ação antiedematogênica, dose-

dependente, com eficácia apenas na maior dose testada (50 mg/Kg). Além disso, o efeito do 

HdLP não se sustentou até o final do teste (quinta hora), demonstrando também ser 

dependente do tempo.  

Comprovamos também que HdLP não reduz a expressão de NOSi no tecido 

subplantar na terceira hora após injeção de carragenina nem inibe a produção in vitro de NO 

por macrófagos ativados com LPS, o que sugere que essa fração protéica não interfere na 

produção de NO e que sua ação no edema de pata é independente desse mediador 

inflamatório. Esse dado não corrobora os resultados de Carmo (2015), que constatou que o 

efeito antinociceptivo e anti-inflamatório de HdLP (50 mg/Kg, e.v.) no modelo de artrite 

experimental induzida por zymosan ocorre pela inibição da produção de NO no lavado 

articular. Apesar de o efeito antiedematogênico de HdLP não depender de NO, o edema pode 

ter sido prevenido pela inibição da liberação de citocinas pró-inflamatórias, redução da 

expressão de COX-2 (e conseqüente inibição da produção de PGE2) e bloqueio da migração 

neutrofílica para o tecido plantar.   

A carragenina produz infiltrado inflamatório no tecido caracterizado 

predominantemente por neutrófilos, como exibido por trabalhos prévios, em diferentes 

modelos de inflamação (GAMACHE; POVLISHOCK; ELLIS, 1986; HORAKOVA et al., 

1980; SALVEMINI et al., 1995). Considerando este fato e outros dados da literatura que 

indicam que neutrófilos liberam citocinas pró-inflamatórias e PG’s envolvidas na 

hiperalgesia, Cunha et al. (2008) investigaram o papel dos neutrófilos na gênese da 

hiperalgesia inflamatória induzida por carragenina. Esses autores demonstraram a importância 

dos neutrófilos nesse modelo experimental, concluindo que sua ação não depende da sua 

habilidade de produzir citocinas, mas que a ação das citocinas depende dos neutrófilos, os 

quais propiciam a produção de mediadores de ação direta, especificamente a prostaglandina 

E2 (PGE2). Tais achados revelaram um novo alvo para a terapia farmacológica no controle da 

dor inflamatória.  

Diante disso, resolvemos investigar se HdLP reduz a migração neutrofílica para o 

foco da inflamação. Foi demonstrado que o tratamento prévio com HdLP bloqueia 

completamente a migração dos neutrófilos para a pata induzida por carragenina, visto que 

houve redução expressiva da atividade de mieloperoxidase (MPO) nas patas de animais 
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tratados com a fração. Esse dado é consistente com o efeito do HdLP no teste do Von Frey 

eletrônico e com a análise histopatológica das patas, que indicou a redução do infiltrado 

inflamatório de neutrófilos. Além disso, o resultado atesta os achados pévios de Matos et al 

(2013), em que o HdLP preveniu, na dose de 10 mg/Kg (e.v.), a migração de neutrófilos para 

a cavidade peritoneal de ratos no modelo de peritonite induzido por carragenina. O resultado 

também é apoiado por Carmo (2015), que constatou a redução da atividade de MPO no 

lavado articular de camundongos tratados com HdLP (50 mg/Kg, e.v.) no modelo de artrite 

induzida por zymosan.   

Na elucidação dos mecanismos celulares que envolvem a hiperalgesia 

inflamatória induzida por carragenina, está bem estabelecido que este agente flogístico, ao ser 

administrado na pata de camundongos, estimula inicialmente a liberação de TNF-α e da 

quimiocina KC (análoga da IL-8 em camundongos). Subsequentemente, TNF-α induz a 

formação da interleucina IL-1β, que conduz a liberação de prostaglandinas (PG’s) através da 

ativação da ciclooxigenase-2 (COX-2), ou seja: TNF-α → IL-1β → PG’s. Independente e 

simultaneamente a essa cascata inflamatória mediada por TNF-α, KC atua estimulando a 

liberação de aminas simpatomiméticas (epinefrina e dopamina) a partir de fibras nervosas 

simpáticas, isto é: KC → aminas simpáticas. É importante destacar que a KC também 

estimula a liberação de IL-1β (CUNHA et al., 2005). As PGs e as aminas simpáticas são, 

portanto, os produtos finais da cascata iniciada pelo TNF-α ou pela KC, respectivamente, e 

estimulam diretamente os nociceptores, desencadeando a sua sensibilização. Por estimularem 

a liberação dos mediadores diretos, os outros mediadores inflamatórios, como as citocinas e 

quimiocinas, atuam indiretamente para promover essa queda no limiar de ativação da fibra 

nociceptiva.  

Dessa forma, nós quantificamos os mediadores envolvidos (TNF-α, IL-1β, KC e 

COX-2) na cascata inflamatória induzida pela administração de carragenina intraplantar e 

observamos o efeito de HdLP sobre esses componentes. Para isso, o envolvimento dos 

mediadores inflamatórios foi avaliado três horas após a administração de carragenina, como 

reportado por outros autores (CUNHA et al., 2004; FERNANDES et al., 2007; VALÉRIO et 

al., 2007). Como esperado, no presente estudo a carragenina aumentou as concentrações de 

TNF-α, IL-1β e KC, assim como a expressão de TNF-α e COX-2 nas patas dos animais 

injetadas com carragenina em relação aos animais normais. O tratamento prévio com HdLP 

restabeleceu as concentrações das citocinas TNF-α e IL-1β para os valores basais. Este 

resultado corrobora os dados de Matos (2013), que demonstrou que HdLP reduz 

significativamente as quantidades de TNF-α e IL-1-β no fluido peritoneal de ratos no modelo 
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de peritonite induzida por carragenina. É provável que a expressiva ação de HdLP sobre a 

produção dessas duas citocinas contribua fortemente para o efeito antihipernociceptivo da 

fração.  

As concentrações da quimiocina KC não foram alteradas pelo pré-tratamento com 

HdLP. Porque a liberação de KC não necessariamente ocorre por intermédio de TNF-α na 

hiperalgesia induzida por carragenina, é compreensível que determinados analgésicos ajam 

através da inibição de TNF-α, como propomos para o mecanismo de ação de HdLP neste 

modelo, observado o fato de que o composto estudado reduziu a produção de TNF-α e IL-1β, 

mas não de KC. Assim como para o HdLP, o efeito de drogas como o atenol e a quercetina, 

que têm demonstrado ação antihiperalgésica após administração de carragenina, é relatado ser 

decorrente da redução nos níveis de TNF-α ou de IL-1β sem, no entanto, afetar os níveis de 

KC (KARAM et al., 2016; VALÉRIO et al., 2009).  

A importância de TNF-α no desenvolvimento da hiperalgesia mecânica foi 

demonstrada pela habilidade da talidomina (conhecido inibidor da síntese de TNF-α) de 

bloquear a hiperalgesia mecânica induzida por carragenina (RIBEIRO et al., 2000b). Sabe-se 

que a talidomida inibe a produção de TNF-α sem afetar a produção de outras citocinas em 

monócitos estimulados com LPS (SAMPAIO et al., 1991). Por esse motivo, não podemos 

descartar a possibilidade de o HdLP agir seletivamente, assim como a talidomida, inibindo a 

produção de TNF-α. Essa hipótese é reforçada novamente pelo fato de o HdLP não reduzir as 

concentrações de KC, o que nos leva a propor que HdLP interfere diretamente apenas na 

produção de TNF-α, ao passo que o TNF-α interfere na liberação de IL-1β no modelo 

estudado, o que explicaria o fato de estas duas citocinas terem tido suas concentrações 

diminuídas pelo pré-tratamento com a fração proteica. Efetivamente, usando a técnica do 

Western Blot, nós encontramos que HdLP reduz a expressão de TNF-α induzida por 

carragenina no tecido subcutâneo das patas dos animais. 

As citocinas TNF-α e IL-1 possuem papel determinante no mecanismo pelo qual 

ocorre infiltração de neutrófilos do vaso sanguíneo para o tecido. De uma forma geral, a 

migração se dá pela interação entre essas células inflamatórias e o endotélio vascular. As 

citocinas TNF-α e IL-1 ativam as células endoteliais para que estas sintetizem: a) moléculas 

de adesão (E-selectina e ICAM-1) que medeiam a adesão entre o neutrófilo e o endotélio; b) 

IL-8 (em humanos), um potente agente quimiotático. Quando os neutrófilos circulantes 

econtram o endotélio expressando essas moléculas de adesão, o processo de transmigração é 

iniciado (ISSEKUTZ; ROWTER; MACMILLAN, 2011; LEIRISALO-REPO, 1994). Essas 
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ações praticadas pelas citocinas TNF-α, IL-1β e IL-8, em conjunto, promovem a migração 

neutrofílica.  

Dito isto, é razoável propor que HdLP iniba a infiltração neutrofílica induzida 

pela carragenina indiretamente através da inibição da produção de TNF-α e IL-1β, sendo a 

atenuação na concentração destas duas citocinas, mesmo diante de altas concentrações de KC, 

suficiente para bloquear a migração promovida pela carragenina. Com efeito, Vieira et al 

(2009) demonstraram que o recrutamento neutrofílico induzido por KC depende da produção 

local de TNF-α, pois o tratamento com um anticorpo anti-TNF-α bloqueou a migração 

neutrofílica induzida por KC na inflamação imune induzida por antígeno. Outros autores 

observaram que CINC-1 não participa do influxo de neutrófilos no modelo de inflamação 

imune, sugerindo que naquele modelo experimental, as moléculas da família IL-8 não são 

relevantes para a migração dos neutrófilos (BOMBINI et al., 2004).  

Não temos dados acerca da contribuição de KC para a migração neutrofílica no 

modelo aqui abordado, mas é sugestivo, a partir dos resultados aqui obtidos, que esta 

quimiocina, na ausência de concentrações suficientes de TNF-α, não participe efetivamente 

do processo de transmigração leucocitária. Assim, podemos inferir que HdLP bloqueia a 

infiltração neutrofílica sobretudo por inibir a produção de TNF-α. Corroborando a nossa 

hipótese, Casal et al (2016) demonstraram que a migração neutrofílica pode ser bloqueada por 

análogos da talidomida (inibidores específicos da produção de TNF-α). Mais do que isso, é 

razoável acreditar que o HdLP atua sobre moléculas de adesão no endotélio vascular, 

dificultando o processo de transmigração dos neutrófilos para o tecido. 

Além de inibir a produção de TNF-α, a talidomida também promove a liberação 

de IL-10 em monócitos humanos estimulados com LPS (CORRAL et al., 1996). Contribuindo 

com a hipótese de que HdLP poderia agir através de um mecanismo análogo ao da talidomida, 

nós encontramos que o tratamento prévio com essa fração protéica no modelo de hiperalgesia 

induzida por carragenina incrementou substancialmente a concentração de IL-10 medida na 

pata de camundongos em relação aos animais não tratados com HdLP. A interleucina IL-10 é 

produzida por linfócitos Th2 e monócitos e suprime a síntese de citocinas, incluindo TNF-α e 

IL-1β, por macrófagos ativados com LPS (FIORENTINO et al., 1991). Por esse motivo tem 

importante papel na regulação da reposta inflamatória. Tem sido documentado que IL-10 

participa da hiperalgesia inflamatória através da cascata que envolve TNF-α, IL-1β e PG’s, 

mas não da cascata que envolve KC e aminas simpáticas, visto que um anticorpo monoclonal 

anti-IL-10 potencializou a resposta hipernociceptiva induzida pela injeção intraplantar de 

TNF-α, mas não pela injeção de CINC-1 (análogo da IL-8 em ratos). Na verdade, a IL-10 
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limita a hiperalgesia através de dois mecanismos: 1) inibição da produção de citocinas e 2) 

inibição da produção de PGE2 estimulada por IL-1β, que pode ser resultado da supressão de 

COX-2 por IL-10 (POOLE et al., 1995). 

Nós também investigamos o efeito de HdLP sobre a expressão de COX-2 através 

da técnica de imunohistoquímica. HdLP atenuou a elevada expressão dessa enzima no tecido 

subcutâneo da pata dos camundongos induzida por carragenina. O efeito de HdLP aqui 

observado corrobora os resultados anteriormente citados, pois espera-se,  com base na cascata 

de mediadores inflamatórios proposta por Cunha et al (2005) e mencionada anteriormente, 

que a inibição na produção de TNF-α promovida por HdLP e, consequententemente redução 

das concentrações de IL-1β, leve à menor expressão de COX-2. Além disso, apoia esse 

resultado o fato de HdLP ter elevado a concentração de IL-10 no tecido, uma vez que esta 

citocina intervém na produção de PG’s através da supressão de COX-2 (POOLE et al., 1995). 

Não é possível concluir se a inibição de COX-2 por HdLP se dá de uma forma direta, 

bloqueando a ação da enzima, ou de forma indireta por meio da inibição upstream da cascata 

de mediadores inflamatórios.  

Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) que inibem a COX de forma não 

seletiva (ou seja, inibem tanto COX-1 quanto COX-2), como a indometacina, são as drogas 

mais utilizadas no tratamento da dor inflamatória. Entretanto, provocam comumente efeitos 

adversos gastrointestinais que limitam o seu uso (CHEN; YANG; GROSSER, 2013; 

HAWKINS; HANKS, 2000; WALLACE, 2006). Um estudo prévio desenvolvido pelo nosso 

grupo de pesquisa evidencou o efeito gastroprotetor de HdLP sobre a mucosa gástrica de 

camundongos. Esse efeito foi independente da produção de PG’s, pois HdLP protegeu a 

mucosa, resistindo à ação lesiva da indometacina (MARQUES, 2012). Esse dado nos dá 

indício de que a fração protéica estudada pode ser um analgésico eficaz sem, no entanto, 

produzir efeitos adversos gastrointestinais corriqueiramente produzidos pelos AINES. 

Sabe-se que os processos inflamatórios geram estresse oxidativo através do 

desbalanço entre a produção de espécies reativas e mecanismos antioxidantes (SÁNCHEZ; 

CALPENA; CLARES, 2015). A injeção de carragenina na pata gera estresse oxidativo 

(CALIXTO-CAMPOS et al., 2015; CHANG et al., 2012), e a literatura sugere que elevados 

níveis de estresse oxidativo podem contribuir para a nocicepção (KEEBLE et al., 2009; 

MAIOLI et al., 2015; NDENGELE et al., 2008). Por esse motivo, investigou-se o papel de 

HdLP sobre o estresse oxidativo gerado pela injeção intraplantar de carragenina. Dados não 

publicados obtidos pelo nosso grupo de pesquisa indicavam um efeito antioxidante de HdLP 

através do ensaio in vitro de DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil). Além disso, foi demonstrado 
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anteriormente o efeito de HdLP sobre o aumento nas quantidades de GSH (glutationa 

reduzida) em modelo de lesão gástrica (MARQUES, 2012). Contudo, no atual estudo, o 

HdLP não recuperou a concentração de GSH e a atividade de CAT (catalase), reduzidas pela 

carragenina. Apenas a atividade da enzima superóxido dismutase (SOD) foi elevada pelo pré-

tratamento com a fração proteica. Esse aumento, entretanto, não foi capaz de reduzir a 

peroxidação lipídica promovida pela carragenina e medida através dos níveis de MDA 

(malonaldeído). Como a enzima SOD catalisa a dismutação do ânion superóxido (O2
•−) para 

um radical menos nocivo, o peróxido de hidrogênio (H2O2), que é então detoxificado pela 

CAT ou GPx (glutationa peroxidase) (KWIECIEŃ; BRZOZOWSKI; KONTUREK, 2002), é 

compreensível que a ação da SOD isoladamente não tenha revertido a peroxidação lipídica 

promovida pelo estresse oxidativo, já que há necessidade de outras enzimas para a completa 

detoxificação. Esse dado demonstra que mesmo sob condições de estresse oxidativo, HdLP 

apresenta importante efeito antihipernociceptivo. Nós sugerimos que esse fato pode se dar em 

virtude de HdLP inibir a produção ou ativação de TNF-α e COX-2,  que são medidores do 

efeito hiperalgésico das espécies reativas O2
•− e ONOO− (peroxinitrito) (NDENGELE et al., 

2008; YAMACITA-BORIN et al., 2015). De fato, drogas como o celecoxibe, um inibidor 

seletivo da COX-2, e etanercept, um bloqueador do efeito de TNF-α, reduzem a hiperalgesia 

mecânica induzida pelo O2
•− (MAIOLI et al., 2015; YAMACITA-BORIN et al., 2015), 

indicando que a hiperalgesia promovida por espécies reativas ocorre de forma indireta.  Mais 

ainda, outras drogas podem produzir efeito contra a hiperalgesia inflamatória induzida por 

carragenina sem necessariamente alterar a atividade antioxidante do tecido, como explicitado 

por (ZUCOLOTO et al., 2017).  

Em relação aos efeitos de outras proteínas laticíferas sobre a hiperalgesia induzida 

por carragenina, Luz (2012) demonstrou a atividade antihiperalgésica de LP, uma outra fração 

protéica também proveniente de látex vegetal, sobre o mesmo modelo experimental. O 

mecanismo proposto para o LP corresponde àquele proposto aqui para HdLP, já que envolveu 

a redução da produção de citocinas TNF-α e IL-1β, da migração neutrofílica e a ação direta 

sobre o nociceptor envolvendo NO e canais de K+ sensíveis ao ATP. Ainda, a ação 

antihipernociceptiva de LP manifestou-se também sobre a hiperalgesia mecânica persistente 

induzida por adjuvante completo de Freud (CFA), o que nos permite propor o uso deste 

modelo para dar continudade à investigação da ação do HdLP na dor inflamatória. 

Adicionalmente, dada a proeminente ação desta fração proteica nos modelos experimentais de 

dor aguda aqui avaliados, o efeito de HdLP na dor crônica merece ser investigado, bem como 
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das vias metabólicas de sinalização intracelular, receptores e canais iônicos envolvidos na dor 

inflamatória. tratando-se perspectivas futuras do nosso grupo de pesquisa.    

Em síntese, o conjunto de resultados credenciam HdLP a ser utilizado futuramente 

no controle ou prevenção da dor inflamatória ou ainda como ferramenta farmacológica 

auxiliar na pesquisa e desenvolvimento de novas drogas.. 
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7 CONCLUSÃO 
 

Em conjunto, os resultados indicam o potencial antinociceptivo de HdLP, 

sugerindo um efeito anti-inflamatório dependente da redução na liberação de citocinas pró-

inflamatórias (TNF-α, IL-1β) com conseqüente redução da migração neutrofílica e da 

expressão de COX-2, além da liberação da citocina anti-inflamatória IL-10, acrescido de 

efeito sobre componentes neuronais através do envolvimento do sistema opioide e ativação da 

via L-arginina/NO/GMPc/canais de K+ sensíveis ao ATP no nociceptor.    
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