www
w.dol.innf.br
Neurope
eptídeos: u
um possível alvo ter
rapêutico
Ra
afael Poloni *
A dor tem
m se mostrrado uma área
á
de esttudo bastan
nte extensa,, com
inúmeras ramificações. Um
ma destas ramificações pode ser atribuída ao estudo
o dos
neuro
opeptídeos envolvidos
e
no sistema no
ociceptivo co
omo, por exemplo, a sub
bstância P (S
SP), o
peptíídeo relacionado ao gene da ca lcitonina (C
CGRP), o neuropeptíde
n
eo FF (NPF
FF), o
neuro
opeptídeo Y,, a neurocin
nina A, o fattor neurotró
ófico derivado do cérebrro, dentre outros.
Estes
s são classificados com
mo cadeias de dois ou
u mais amin
noácidos lig
gados por pontes
p
peptíídicas, diferrenciando-os
s de outrass proteínas apenas pe
elo cumprim
mento da cadeia
c
primá
ária de amin
noácidos.
oi primeiram
mente identificado
O CGRP é composto por 37 amiinoácidos, fo
em ra
atos na déca
ada de 80, e, posteriorm
mente, percebeu-se que o mesmo esstava amplam
mente
distribuído em fib
bras nervosa
as e em seu
us receptores, encontrad
dos em todo
o corpo. Além
m dos
seus efeitos no sistema nerrvoso perifé
érico, o CGR
RP modula o sistema m
motor, senso
orial e
integrativo, pode
endo modular, por exe
emplo, a percepção da dor, potencciando os efeitos
e
excita
atórios prov
vocados pela
a liberação d
de SP ou am
minoácidos excitatórios
e
na fibra afe
erente
primá
ária. Ainda, o CGRP pode, também, agir como fa
ator neurotrrófico, haja v
vista que ele
e pode
estim
mular síntese
e de receptores, como os de rece
eptores de acetilcolina.
a
Não obstan
nte, o
CGRP
P, a SP e a neurocinina
n
A parecem e
estar intimamente relacionados com
m a enxaque
eca, já
que s
são encontra
ados em gra
ande quanti dade em ne
ervos sensorriais trigemi nais que ine
ervam
vasos
s sanguíneos
s intracrania
anos.
Entretanto
o, apenas oss níveis plasmáticos do CGRP encon
ntram-se elevados
na v
veia jugular externa durante epissódios de enxaqueca.
e
O ataque de enxaque
eca é
carac
cterizado por uma dor de
d cabeça se
evera e deb
bilitante e po
ode ser asso
ociada a náu
useas,
vômitto, fotofobia
a e fonofob
bia. Apesar dos mecaniismos exato
os causadore
es da enxaqueca
perm
manecerem desconhecido
d
os, a patofissiologia destte mal parec
ce estar basseada no sis
stema
trigem
minovascula
ar, associado
o à dor de ca
abeça. O CG
GRP é considerado um m
marcador biológico
de attivação do sistema trigem
minovascula
ar.
O CGRP se
e co-localiza
a no sistema
a nervoso central com a SP em proc
cessos
dolorrosos da ostteoartrite (O
OA). A liberração destes
s neuropepttídeos no esspaço sináptico é
devid
do ao prévio
o influxo de íons cálcio
o nos termin
nais pré-siná
ápticos das fibras senso
oriais.
Com isso, o aum
mento desse
es neuropep
ptídeos pare
ece contribu
uir para a ssensibilização dos
neurô
ônios do co
orno dorsal da medula espinhal, facilitando a transmissã
ão nociceptiv
va ou
regulando o “ou
utput” de ne
eurônios pó
ós-sinápticos
s. Adicionalm
mente, estess neuropepttídeos
bém são en
ncontrados com
c
expresssão aumentada na medula espin
nhal em mo
odelos
tamb
animais tanto de
e dor inflamatória nas a
articulações quanto dor neuropática
a. Por isso, estes
opeptídeos são
s
foco de muitos gru
upos de pesquisa que visam
v
enten der a inibição da
neuro
ação e/ou liberaç
ção dos mesmos para um
ma possível estratégia te
erapêutica d e analgesia..
A administração in tratecal de
e anticorpo
os neutralizzantes do fator
neuro
otrófico derivado do cérrebro foi cap
paz de atenuar a hipers
sensibilidade
e do pâncrea
as em
mode
elo de pancreatite agud
da em ratoss. Além diss
so, o bloque
eio da induçção pelo fattor de
cresc
cimento do nervo
n
dos efeitos estim ulantes e se
ensibilizadorres da SP e CGRP na medula
m
espin
nal resulta em
e
intensa analgesia. E
Estes conhecimentos reforçam a po
ossível estra
atégia
terap
pêutica de an
nalgesia.
A SP perrtence à fa mília das taquicininas
t
e regula in
númeras funções
biológ
gicas e pato
ológicas atra
avés da inte
eração da sua
s
porção C-terminal
C
ccom seu rec
ceptor
altam
mente espe
ecífico, a neuroquinina
a-1 (NK-1R
R). Este neuropeptíde
n
eo se enc
contra
amplamente disttribuído nos sistemas ne
ervoso central e periféric
co e parece ser liberado
o após
poten
nciais de aç
ção, principa
almente os de alta fre
equência. A SP regula diversas funções
biológ
gicas no sisttema nervos
so central, ta
ais como o comportame
ento emocio nal, o estres
sse, a
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depre
essão, a êm
mese, a enxa
aqueca, o v
vício no álco
ool, a neuro
odegenaraçã o e a ansie
edade.
Além disso, a SP també
ém parece estar intimamente ligada à d
dor, inflam
mação,
hepattotoxicidade
e e prolifera
ação viral, e ainda tem
m um imporrtante papell no câncer, pois
partic
cipa nos processos de
e angiogêne
ese, prolife
eração celular e migra
ação das células
c
oncog
gênicas e de
e metástase.
A admin
nistração in
ntratecal de
d
SP desencadeia comportam
mentos
nocic
ceptivos em roedores, os
s quais são inibidos por opióides. Ju
untamente ccom o CGRP,, a SP
está intimamente
e relacionad
da à amplificcação dos sinais
s
que ch
hegam à me
edula espinal, ou
seja, participa na
a sensibilizaç
ção central e
em processos patológicos.
Visto que a SP está envolvida nestes diversos processsos fisiológicos e
patológicos, anta
agonistas do
os seus recceptores, pa
arece ser um
m alvo tera
apêutico bas
stante
essante. An
ntagonistas específicos do NK-1R parecem de
esencadear efeito ansio
olítico,
intere
antidepressivo, antiemético,, antienxaq ueca, reduz
z o alcoolis
smo e pare
ece ser tam
mbém
oprotetor. Não obstante, estes anta gonistas age
em como an
nalgésicos e antiinflamattórios.
neuro
Em re
elação ao câ
âncer, estes parecem ind
duzir à morte
e celular porr apoptose e inibir a mig
gração
celula
ar.
No que tange o neuro
opeptídeo FF
F (NPFF), ele foi isolado p
primeiramen
nte de
céreb
bro bovino, em
e 1985. O NPFF possu
ui dois precu
ursores (pró-NPFFA e prró-NPFFB), ambos
a
acopllados à protteína G. De
esde seu iso
olamento, ele foi caractterizado com
mo peptídeo antiopióid
de, mas em
m estudos ma
ais recentess foi identific
cada atividad
de farmacol ógica semelhante
aos o
opióides. Alé
ém disso, o NPFF parecce estar envolvido na modulação da
a dor, do sis
stema
gastrrointestinal e hormonal, da tolerânci a e abstinên
ncia aos opió
óides e ação cardiovascu
ular.
O NPFF não
n
é o únicco neuropep
ptídeo que tem efeitos controversos no
sistem
ma nocicepttivo, segund
do sugestõe
es da literattura. O neuropeptídeo Y (NPY) tam
mbém
entra
a nesta disc
cussão. Ele é um peptíídeo de 36 aminoácidos que age em recepto
ores Y
acopllados à protteína G e é considerad
do o neurop
peptídeo mais abundantte no céreb
bro de
mamíferos. O NP
PY possui div
versas atribu
uições fisioló
ógicas e pato
ológicas, taiss como regu
ulação
do ap
petite, memó
ória e convulsão.
Os receptores Y1 e Y
Y2 de NPY parecem ser os únicos (dentre os cinco
recep
ptores de NP
PY clonados em
e camundo
ongos) expressos em gâ
ânglios da ra
aiz dorsal (GRD) e
no c
corno dorsal da medulla espinal d
de camundo
ongos adulttos. Segund
do estudos, este
neuro
opeptídeo te
em função importante n
na modulaçã
ão da dor, visto
v
que te
em sua exprressão
aume
entada após situações experimentai
e
is de inflamação ou injú
úria de nerv
vo. A produç
ção de
NPY p
parece se inttensificar em
m neurônios mielinizados
s do GRD ap
pós injúria de
e nervo.
Por outro lado, quan
ndo há administração in
ntratecal de NPY exóge
eno, a
hiperrsensibilidade
e a estímulo
os táteis e té
érmicos evocada em mo
odelos anima
ais de dor crônica
(por exemplo, o modelo de dor neuropá
ática denominado spared nerve inju
ury – SNI) parece
p
nuir significa
ativamente. Quando há
á microinjeç
ção de NPY
Y dentro da
a medula ventral
dimin
rostra
al, um sítio importante no
n controle iinibitório descendente da dor, há re
edução da alodinia
e hip
peralgesia ev
vocadas porr SNI. Ainda
a, quando antagonistas dos recepto
ores Y1 e Y2
Y são
aplica
ados em animais com do
or neuropáti ca, esta dor parece ser reduzida.
Frente a estes e o
outros estudos, um grupo
g
de p
pesquisadore
es de
unive
ersidades americanas
a
desenvolv
veram um trabalho que utiliiza ferram
mentas
farma
acológicas e também ge
enéticas parra verificar o papel do NPY
N
endógen
no na dor crônica.
As fe
erramentas genéticas
g
uttilizadas fora
am animais deficientes em NPY (N
NPY-/-) e tam
mbém
animais com de
eficiência co
ondicional d
de NPY (NPYtet/tet). Os animaiss NPYtet/tet são
camu
undongos tra
ansgênicos que
q
contêm um cassete
e regulado por
p doxiciclin
na (Dox) no locus
do N
NPY. Portan
nto, a Dox,, quando a
administrada
a juntamentte com ág ua, provoca
a um
decré
éscimo acenttuado nos níveis de NPY
Y no cérebro destes anim
mais adultoss (devido ao gosto
amarrgo da Dox, pequena quantidade d
de açúcar - que não inffluenciou noss resultados
s - foi
adicio
onada à água).
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Dados antteriores mosstraram que
e os animais
s deficientess em NPY tiinham
uma alta incidênc
cia de autoto
omia. Entrettanto, nesse estudo, qua
ando os anim
mais NPY-/- foram
comp
as entre esttes na
parados com
m animais se
elvagens (Wiild type – WT),
W
não hou
uve diferença
sensibilidade a estímulos
e
hipernociceptiivos, tais co
omo SNI, Ad
djuvante Co
ompleto de Freud
(CFA)), formalina ou carragen
nina. Os aut ores sugerem que estes
s resultados caracterizam
m que
a mo
odulação da dor suposta
amente exerrcida pelo NPY pode terr sido substiituída por allguma
outra
a via inibitóriia da dor não
o dependentte deste neu
uropeptídeo.
Entretanto
o, quando o
os animais NPYtet/tet
N
su
ubmetidos à cirurgia SN
NI são
tratad
dos com do
oxiciclina (p
portanto há diminuição
o dos níveis
s de NPY), há aumento na
sensibilidade ao frio (Fig. 1ª) e ao estím
mulo tátil (Fig
g. 1b). Esse aumento é abolido qua
ando o
tratamento com doxiciclina é descontin
nuado, demo
onstrando que a sinalizzação envolv
vendo
NPY e
exerce um controle
c
inibitório tônico da alodinia e expressão
o gênica indu
uzidos pela injúria
do ne
ervo.

Fig. 1. Doxicicliina potencia sinais compo
ortamentais de
d dor neuropática. A dox
xiciclina, mes
smo
qua
ando administtrada após a SNI, desenca
adeia aumento
o da sensibilid
dade ao frio ((a) e ao estím
mulo
me
ecânico (b) no
os animais NP
PYtet/tet de m
maneira revers
sível e tônica (n = 3-4 ani mais por grupo).
Figura adaptada de Solway B. et al. PNAS V
Vol. 108. nº 17.
1 2011.

O NPY tam
mbém parecce exercer papel pró-noc
ciceptivo, po
ois há estudo que
demo
onstra que a microinjeçã
ão de antag
gonista de re
eceptor Y1 (BIBO3304)
(
dentro do núcleo
n
gracilis reverteu a alodinia mecânica
m
asssociada à ligação dos nervos
n
espin
nais lombar 5 e 6
(L5 e L6). Mediante estes resultados, a literatura co
oncorda que a ação do N
NPY depende
erá do
local onde é injettado e/ou irá
á agir.
Além disso
o, o NPY pa rece protege
er os neurôn
nios estriata
ais contra a morte
celula
ar induzida por metanfetamina in vivo. Além disso, os frragmentos C
C-terminais deste
neuro
opeptídeo pa
arecem protteger os neu
urônios do potencial
p
neurotóxico do
o β-amilóide
e, fato
este que o torna
a alvo de interesse pote
encial para tratamento da doença de Alzheime
er. Os
intere
esses farma
acológicos envolvendo o NPY não param por aí. A expre
essão do mesmo
m
parec
ce mudar em
m algumas condições p
patológicas importantes, por exemp
plo, na doen
nça de
Parkinson. Os pacientes
p
ac
cometidos p
por este ma
al, quando comparado s com pacientes
áveis, demo
onstraram significante aumento na expressão do RNA
Am de NPY
Y nos
saudá
intern
neurônios do
o nucleus ac
ccumbens e do núcleo caudado.
c
De
e maneira co
omplementa
ar, em
mode
elos animais
s de Parkin
nson, foi d emonstrado
o que o prejuízo à viia dopaminé
érgica
nigro
oestriatal parrece desenca
adear um accentuado aumento no número de cé
élulas do strriatum
que e
expressam NPY.
N
Face ao exposto,
e
ver ifica-se a im
mportância biológica
b
doss neuropeptídeos,
cujo entendimen
nto maior ainda necessitta de mais estudos, já que estes p
odular
parecem mo
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diverrsos process
sos, tanto fisiológicos q uanto patológicos. Assim, novos a
alvos terapêuticos
poderão ser cons
siderados e talvez
t
desen
nvolvidos.
Refe
erências
 Ferland CE,
C Pailleux F, Vachon P
P, Beaudry F. Determination of speci
cific neuropep
ptides
modulatio
on time course
c
in a rat mo
odel of ostteoarthritis pain by liquid
chromato
ography ion trap mass spectromettry. Neurope
eptides. 201 1 Aug 18. [Epub
ahead of print]
 Elhabazi K, Trigo J, Mollereau C, Mouléd
dous L, Zaja
ac JM, Bihe
el F, Schmitt M,
Bourguignon J, Meziane H, Petitt-Demoulière
e B, Bockel F, Maldona
ado R, Simonin F.
Involvem
ment of neuro
opeptide FF receptors in
n neuroadapttative respon
nses to acutte and
chronic opiate
o
treatm
ments. Br J P
Pharmacol. 2011
2
Jun 30. [Epub ahea
ad of print]
 Liu L, Shenoy M, Pasricha
P
PJ. Substance P and calc
citonin gene
e related pe
eptide
onic pancrea
atitis and the
eir expressio
on is driven by nerve growth
g
mediate pain in chro
factor. JO
OP. 2011 12((4):389-94.
 Mickael Decressaca, Stéphanie Painb, Pie
erre-Yves Ch
habeautia, Laura Frang
geula,
Nathalie Thirieta, Herbert
H
Herzzogc, Jackie
e Vergoted,, Sylvie Ch
halond, Moh
hamed
Jabera, Afsaneh
A
Gaiillarda. Neurroprotection
n by neurop
peptide Y in
n cell and animal
a
models of
o Parkinson’s disease. Copyright © 2011 Else
evier Inc. Al l rights rese
erved.
PMID: 21
1816512
H
ZL, Li N,
N Wang ZL, He N, Wang
g R. Effects of
o neuropepttide FF syste
em on
 Fang Q, Han
CB(1) an
nd CB(2) receptors med
diated antin
nociception in mice. Neu
uropharmaco
ology.
2011 Sep
p 19. [Epub ahead of priint]
C
Olesen J. The role
e of CGRP in
i the patho
ophysiology of migraine
e and
 Villalón CM,
efficacy of
o CGRP receptor antago
onists as ac
cute antimigrraine drugs.. Pharmacol Ther.
2009 124
4(3):309-23.
nvandenbrin k A, Villalón
n CM, Saxena PR. Calcito
tonin gene-re
elated
 Arulmani U, Maassen
peptide and
a
its role
e in migrain
ne pathophy
ysiology. Eurr J Pharmaccol. 2004 500(15
3):315-3
30.

* Farrmacêutico Industrial,
I
Doutorando
D
d
do Laboratórrio de Dor do Depto. de
e Farmacolog
gia da
FMRP
P-USP

4

