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Veneno
os animais
s com ativ
vidade ana
algésica
Andreza
a Urba de Quadros
Q
*
Sempre que
q
pensam
mos em veneno vem à nossa men
nte um pro
ocesso
dolorroso, com muito
m
edema
a e lesão te cidual. Seja qual for o animal, a i noculação de
d um
veneno é semprre motivo de uso de u
um antiinflam
matório, ana
algésico ou,, nos casos mais
severros, de cortticoides e so
oros. Mas é interessantte pensar que cada com
mponente de
d um
veneno tem sua
a função e alguns
a
deless, quando isolados,
i
podem nos trrazer importtantes
beneffícios.
Muitos tra
abalhos têm
m mostrado
o que comp
postos isola
ados de venenos
podem ser analgésicos efic
cientes. Prov
va disso é que, em 2004, foi ap
provado para
a uso
ano, pelo FD
DA, o zicono
otide, fármacco sintético que reprodu
uz a ω-cono
otoxina MVIII A do
huma
molusco marinh
ho Conus magus.
m
Foi o primeiro resultado
o concreto do esforço
o dos
uisadores em
m desenvolv
ver uma dro
oga eficaz, segura
s
e esttável, proven
niente de ve
eneno
pesqu
animal.
A razão de
d ser desttes composttos em ven
nenos é não
o deixar a presa
perce
eber que está sendo attacada, a fim
m de inocular as substâncias tóxiccas sem que
e seja
inicia
ado um proce
esso de fuga
a. Mesmo pe
equenos anim
mais podem contribuir pa
ara a pesquisa de
comp
postos analgésicos. Toda
a pesquisa n
neste sentido
o vem a parttir da observ
vação empírica ou
do us
so etnofarma
acológico.
No nordes
ste brasileiro
o, por exem
mplo, formiga
as do gênero
o Dinoponerra são
mace
eradas e utillizadas para tratamento
o de doenças
s reumáticas
s e dor. De fato, seu ve
eneno
alivia
a a dor em vários modelo
os, quando ttestado em animais
a
(SOUZA et al., 2
2012). Tamb
bém a
myrm
mexina, isola
ada da formiga Pseudom
myrex triplariinus, é eficaz
z em tratar a dor multifa
atorial
da arrtrite (RAJEN
NDRA, 2004). Foi identiificado no Brasil, em 20
006, um pep
ptídeo análogo da
bradicinina no ve
eneno da ve
espa social P
Polybia occid
dentalis, com
m ação antin
nociceptiva quatro
q
vezes
s superior à morfina (M
MORTARI et al., 2006). Outro peptíd
deo análogo
o da bradicin
nina é
encon
ntrado no veneno da
a vespa so
olitária Cyph
honomyx fu
ulvognatus e ambos estão
2010).
relacionados à es
stimulação de
d vias desce
endentes inib
bitórias (PIC
COLO et al., 2
As abelhas são fontess não apena
as de toxinas isoladas, mas também
m seu
veneno bruto é usado
u
em terapia pela m
medicina orie
ental. O veneno é tão ri co em comp
postos
analg
gésicos e an
ntiinflamatórrios, que já existe a ap
pipultura, té
écnica que a
aplica venen
no em
ponto
os tradiciona
ais da acupu
untura, com
m excelentes resultados. Neste caso
o, o veneno bruto
age v
via receptore
es adrenérgicos α2 e se
erotoninérgic
cos (BAEK et
e al., 2006)) e alivia div
versos
tipos de dor agud
da e crônica, tanto em h
humanos, co
omo em anim
mais, e é ca
apaz de redu
uzir os
níveis
s de PGE2, NO, IL-1 e TNF, além de inibir NF-κB
N
(CHEN
N et al., 20 10). Ele esttimula
tamb
bém vias des
scentes inibittórias, por s ua ação no locus
l
coeruleus, além de
e bloquear a ação
do NMDA (KHAN
NG et al., 20
012). A adollapina é um
m composto isolado com
m importante
e ação
antipirética, antiiinflamatória e antinocice
eptiva, inibin
ndo a COX e a LOX. O mel também
m tem
proprriedades antiinflamatóriias e analg
gésicas, especialmente o peptídeo MCDP (CU
URY &
PICOLO, 2009).
As aranha
as têm contrribuído para a ampliação
o deste arse
enal de pote
enciais
droga
as. O pepttídeo GsMT
Tx4, da ta rântula chinesa Gram
mmostola sp
patulata, é uma
meca
anotoxina qu
ue bloqueia mecanocep
ptores e pro
oprioceptores
s e reduz e
eficazmente dores
1). A HWTX--1, da
inflam
matória e ne
europática (C
CURY & PICO
OLO, 2009; CHERNIACK
K et al., 2011
aranh
ha chinesa Ornothocton
nus huwena alivia a do
or articular na artrite re
eumatoide, reduz
níveis
s de citocina
as pró-inflam
matórias com
mo TNF, IL-6 e IL-1 e aumenta
a
de antiinflama
atórias
como
o IL-10 e IL
L-4 (TAO ett al., 2010)). A purotox
xina 1 da aranha asiáttica Geolyco
osa sp
desse
ensibiliza receptores P2X3, impedin
ndo a sensib
bilização cen
ntral e a cro
onificação da
d dor
(GRIS
SHIN et al., 2010). Um dos veneno
os mais ricos
s e foco de biopirataria é o da arma
adeira
brasileira, Phone
eutria negriv
venter, a a
aranha mais
s venenosa do mundo.. A toxina Tx3-3
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isolad
da de seu veneno
v
inibe
e canais de cálcio voltag
gem depend
dente e tem
m potente e longa
duraç
ção analgésica, especialmente na n
neuropatia (DALMOLIN
(
et al., 2011
1), assim co
omo a
Phα1β, também bloqueadora
a de canal de
e cálcio (SOUZA et al., 2008).
2
Esta última é sug
gerida
para tratamento da dor pós
s-operatória com eficácia comparáv
vel à morfina
a e ao zicon
notide
(SOU
UZA et al., 2011). A psalmotoxina 1, isolada do veneno da tarântu
ula sul americana
Psalm
mopoeus cam
mbridgei, fo
oi o primeiro
o peptídeo bloqueador de canal iô
ônico ativado por
ácido
o (ASIC) iden
ntificado. Um
ma vez bloq ueado, o AS
SIC1a ativa vias
v
inibitóriias descende
entes,
que ttrazem aliviio a vários modelos de
e dor (ESCO
OUBAS et al., 2000). A joro toxin
na, de
Neph
hila clavata, é um anta
agonista sele
etivo de NM
MDA e reduz a nocicep
pção inflama
atória,
quando administrado por via intratecal ( KAWAI et al., 1984). Ou
utro antagon
nista de NMD
DA é a
argiotoxina 636, uma acilpo
oliamina de Argiope au
urantia, com
m ótima ativ
vidade analg
gésica
(HER
ROLD & YAKS
SH et al., 1992).
Não apen
nas aranhass, mas esc
corpiões também prod
duzem pepttídeos
analg
gésicos. Na medicina
m
chinesa, a espé
écie Buthus martensii é usada há ma
ais de 1.000
0 anos
para tratar artrite
e e dor nas costas. O an
nimal não é usado inteirro, somente a cauda (on
nde se
encon
ntra a glând
dula de vene
eno) ou extrratos. Além de analgésic
cos, os neurropeptídeos desta
espéc
cie são tamb
bém antiinfla
amatórios e agem com seletividade
e sobre cond
drócitos hum
manos.
Dos p
peptídeos iso
olados mais eficazes tem
mos o BmK IT2,
I
IT-AP, ITAP-3, AS, A
Ang P1, Ang
g M1 e
o AG
GAP, todos bloqueadore
es de cana
al de sódio tetrodotoxina resistentte (TTX-R),, com
seletiividade diferrente a cada
a canal (CUR
RY & PICOLO, 2009). Esta é a espé
écie de esco
orpião
mais estudada, mas
m
também
m a OD1, de
e Odonthobu
uthus doriae age inibindo
o potenteme
ente o
canall Nav 1.7. A α-anatoxina
a AmmVIII e a β-toxina LqqIT2 além
m de promov
verem a libe
eração
de op
pióides endó
ógenos, ativa
am também o que cham
mamos de DN
NIC (diffuse n
noxious inhiibitory
contrrol), que é um mecanis
smo que aliv
via a dor em um ponto
o quando ou
utro é provocado
(MAR
RTIN-EAUCLA
AIRE et al., 2010).
2
Mesmo os
s animais ma
ais exóticos têm muito a nos ofereccer. Na déca
ada de
80 do
o século XX foram identtificados na ssecreção da pele de sap
pos sul amerricanos do gênero
g
Phyllo
omedusinae, dois peptíd
deos opióide
es: as demorrfinas, seletivas a recepttores µ opióides e
as de
eltorfinas, os
s compostos mais seletiv
vos a δ opióides que se tem conhec imento (NEG
GRI et
al., 2
2000). Ambo
os são analg
gésicos maiss potentes que a morfina e com efe
eitos prolong
gados.
Tamb
bém a caeru
uleína, um decapeptídeo
o do sapo Hy
yla caerulea,, estruturalm
mente relacio
onado
à colecistoquinina, induz analgesia por modular funções dopaminérgicas ccentrais (CU
URY &
PICOLO, 2009). A ranatensin
na M é isola da da pele da
d rã chinesa Rana marrgaratae, que tem
ação antinocicep
ptiva por attivar recepto
ores dopaminérgicos DA2 (ZHU ett al., 1991)). Há,
ainda
a, o epibatid
dine, um alc
caloide isola
ado da pele
e de Epipedo
obates tricollour, um po
otente
agonista de rece
eptores nicottínicos α7, q
que ativam vias
v
descend
dentes inibittórias (SPAN
NDE et
al., 1
1992). Apesa
ar de ter vá
ários efeitos colaterais, a ação da epibatidine
e
é tão pronun
nciada
que a Abbott te
em trabalhad
do em dese
envolver análogos mais
s seletivos e menos tó
óxicos,
dentrre os quais já se tem o ABT-594,
A
qu e está em te
estes clínicos
s de fase II.
O mar ofe
erece um am
mplo campo de investigação. O ma
ais próspero deles
quando se trata de
d analgesia
a está nos m
moluscos marrinhos do gênero Conus.. Foram dele
es que
surgiu o ziconotide, hoje a opção
o
para dores severras que não respondem mais a opióides.
Suas toxinas são
o bloqueadorras de canal de cálcio vo
oltagem dependente. Alé
ém do ziconotide,
tem-s
se ainda a conantoquina, o lecon
notide e outtros tipos de
d conotoxin
na, como a µ-Oconottoxina MrVIB, que inibe
em seletivam
mente canais Nav 1.8 e aliviam a dor neuropática
(EKBERG et al., 2006). Outtras destas toxinas pod
dem agir bloqueando rreceptores NMDA,
N
abrindo canais de
d K+ ou ainda
a
como moduladore
es de receptores nicotíínicos no sis
stema
nervo
oso central (ZHAO
(
& DA
AI, 2009), co
omo a ACV1
1 70, em tes
stes de fase II pela Mettabolic
Pharm
maceuticals para neuropatia. Há ai nda a conottoxina CVID
D ou AM336,, 100 vezes
s mais
seletiiva que o zic
conotide e com
c
eficácia superior (LE
EWIS et al., 2000). Está
á agora em testes
t
clínicos de fase III para dores
s crônicas.
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As cobras não estão de fora des
ssa riqueza farmacológic
f
ca, já que são
s
os
animais cujo ven
neno é o ma
ais estudado . Na década
a de 30 do século
s
XX já foi identific
cada a
ação antinocicep
ptiva do ven
neno de Cro
otalus duriss
sus terrificus
s, a cascave
el brasileira, mas
some
ente a partirr da década de 80 é qu e seu venen
no foi realmente estuda do. Ele é po
otente
em in
nibir a dor em diversos modelos
m
infl amatórios, neuropáticos
n
s, agudos ou
u crônicos. In
nibe a
sensibilização po
or PGE2 por até 120 ho
oras (cinco dias)!
d
Uma pesquisadorra brasileira, Dra.
Yara Cury, do Instituto Butantan, tem se
e dedicado a estudar es
ste veneno, e seus resultados
mostram que sua ação está relacionada
a à ativação
o de receptores opioidess, mesmo qu
uando
administrado porr via oral; ele ainda é e
eficaz e tem ação prolongada. A bu
usca do com
mposto
respo
onsável por esta atividade levou ela
a e seu grupo a identificarem em 2
2008 a crota
alfina,
que reproduziu todas as ca
aracterísticass observada
as com o ve
eneno bruto
o (KONNO et
e al.,
EZ et al., 2008).
2
A crrotalfina é centralmentte um agon
nista  opio
oide e
2008; GUTIERRE
ericamente  e . Ela attiva a nNOS,, GMPc, PKC
C e por fim promove
p
a a
abertura de canais
c
perife
de K+
+ ATP dependentes. Se
eu uso prolo
ongado não induz tolerância ou absstinência (CU
URY &
PICOLO, 2009). Há ainda a cobratox
xina, da se
erpente tailandesa Najja atra, um
ma αneuro
otoxina de cadeia
c
longa
a que age v
via receptore
es muscarínicos e nicottínicos do tipo α7
(SHI et al., 201
11). Ela tem
m efeito ma is prolongad
do que a morfina,
m
inib
be a descarg
ga de
neurô
ônios talâmicos e envo
olve ainda o sistema serotoninérg
gico (CHENG
G et al., 2009).
2
Tamb
bém da Naja
a atra, foi re
ecentemente
e isolado o najanalgesin
n
, muito eficiiente em mo
odelos
de do
or aguda e crônica.
c
Ele altera a ativ
vidade de astrócitos na medula e re
reduz os níve
eis de
IL-1 e TNF neste local (LIANG
G et al., 201
12). As mam
mbalginas, da
a mamba ne
egra (Dendro
oaspis
polyle
epis), bloqu
ueadoras de ASICs, são
o ótimos an
nalgésicos (FLEMMING, 2012). Pod
demos
citar,, ainda, a ha
annalgesina,, identificada
a em 1995, provieniente
e do veneno
o de Ophioph
hagus
hannah, efetiva por várias vias
v
de adm
ministração, inclusive ora
al. Seu efeitto é mediad
do por
recep
ptores opioid
des, síntese de NO e é 2.700 vezes
s mais poten
nte que a m
morfina (PU et
e al.,
1995). E, ainda, o veneno de
e Vipera russseli, que tem
m ação analgésica por in
nduzir o aum
mento
de GA
ABA no siste
ema nervoso
o central (DU
UTTA & CHAU
UDHURI, 199
91).
Apesar de
e conhecerm
mos estes pe
eptídeos, ess
se é apenass o início de
e tudo
que podemos sa
aber, tanto nas espécie
es já estuda
adas como em tantas o
outras ainda
a não
stigadas. A pesquisa de
e base é fu
undamental,, mas o qu
ue levará ao
o sucesso destes
d
inves
comp
postos é a te
ecnologia da
a indústria fa
armacêutica
a, a fim de sintetizar
s
esttes composttos de
mane
eira sustentável, preserrvando as e
espécies e transpondo pequenas q
quantidades para
escalas industriais. Também é necessári a a contribu
uição da quím
mica medicin
nal, no sentiido de
odelar estas moléculas, tornando-ass mais selettivas, menos tóxicas e mais estáve
eis. O
remo
governo brasileirro precisa es
star alerta, i ncentivando
o projetos e empresas v
voltados para
a este
po, para que ampliemo
os nosso po
otencial biottecnológico e possamoss proteger nossa
camp
biodiv
versidade. Enfim,
E
termino este edittorial com a célebre fra
ase de Paraccelsus, em 1538:
“Dosiis sola facit venenum”
v
– “Toda substtância é ven
neno, depend
de da dose”..
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