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Tox
xinas: de v
veneno a medicame
m
ento
Cássia Regina da Silva *
No final da década de
e 70, estudo
os com ω-co
onotoxinas o
obtidas do ve
eneno
de ca
aramujos marinhos
m
res
sultaram na
a descoberta
a da ω-con
notoxina MV
VIIA, cuja versão
v
sintéttica é a ziconotida (Prialt®). Após d
décadas de pesquisa
p
a ziconotida foii aprovada para
p
o
uso e
em paciente
es com dor crônica refra
atária a outtros tratame
entos. A zico
onotida torn
nou-se
assim
m a primeira
a toxina pe
eptídica extrraída de veneno anima
al em uso n
na clínica para
p
o
tratamento da dor,
d
sendo que
q
sua desscoberta imp
pulsionou a pesquisa bá
ásica e clínica de
novos
s tratamento
os para a do
or a partir de
e toxinas pre
esentes no veneno de an
nimais.
nas do veneno de aranha: alívio da dor
Toxin
O veneno de
aranh
has, compo
osto por uma
de
mistu
ura
com
mplexa
biologicamente
substtâncias
ativas utilizado para
p
paralisa
ar e
captu
urar as sua
as presas, por
p
outro
o lado, rep
presenta ain
nda
um
arsenal
farmacológ
gico
basta
ante interes
ssante para o
desen
nvolvimento
de
nov
vos
fárma
acos, daí o crescente
intere
esse da ac
cademia e da
no
indús
stria
farm
macêutica
veneno dessas preciosidad
des
cientííficas.
os
Dentre
diverrsos gêneros
s e espécies
s, a
aranh
ha Phoneutrria nigriventter,
que é popularme
ente chamada de aranha
a armadeira, integra o grrupo das esp
pécies de aranhas
consideradas perrigosas. A aranha arma
adeira é assim chamada
a devido a ssua atitude de se
“armar para o bo
ote” quando se sente am
meaçada. Ela
a encolhe as patas trase
eiras elevand
do seu
corpo
o em posição
o quase vertical, erguen
ndo as patas
s dianteiras e lançando deste modo
o suas
presa
as de veneno
o. Elas são encontradas
e
no continen
nte sul-americano e se ca
aracterizam como
seres
s solitários, que não to
oleram nem
m mesmo a presença de
d companh
heiras da mesma
m
espéc
cie, noturnas, não consttroem teias e vivem escondidas entre entulhos e lugares es
scuros
e seu sucesso como preda
adoras se d
dá pela po
otência do seu
s
veneno
o. São altam
mente
agres
ssivas e peço
onhentas, e quando inco
omodadas, picam
p
divers
sas vezes, e são respons
sáveis
por a
aproximadam
mente 42% dos casos de picadas por aracníd
deos notifica
adas no Bra
asil. O
poder tóxico do seu veneno,, por sua ve
ez, é devido as toxinas que o comp
põem, que podem
p
ser dividas em 4 frações: PhT
Tx1, PhTx2, PhTx3 e PhT
Tx4. Alguma
as destas tox
xinas são ca
apazes
de interagir com vias específficas de conttrole da dorr, constituind
do deste mo
odo, uma fon
nte de
ferram
mentas farm
macológicas e de fármaco
os com pote
encial para o uso clínico.
Diferentes
s estudos p
pré-clínicos realizados por
p
pesquissadores, sen
ndo a
maioria deles brasileiros, de
emonstram q
que uma de
estas toxinas
s, originalme
ente chamada de
Tx3-6
6 e hoje con
nhecida como
o Phα1β, é ttão eficaz qu
uanto à zicon
notida e a m
morfina em causar
c
analg
gesia. Os estudos demo
onstram que a administrração da Phα1β reduziu
u em 100% a dor
relacionada ao câncer
c
em camundongo
c
os, sem torn
nar o animal tolerante ao medicam
mento,
difere
ente da morfina que com
m o tempo te
em que ser tomada
t
em maiores dosses para continuar
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a pro
oduzir os me
esmos efeito
os. Além da dor relacion
nada ao cân
ncer, existe a dor relacio
onada
ao us
so de quimio
oterápicos. Da
D mesma fo
orma, a toxina Phα1β re
eduziu a dor devido ao uso
u de
quimioterápicos. Adicionalm
mente, o u so de Phα
α1β diminuiu a dor p
pós-cirúrgica
a em
camu
undongos. Es
stes estudos
s foram real izados semp
pre comparando os efeittos da toxina
a com
a ziconotida e/ou morfina e em todos eles foi dem
monstrado que
q
com a ttoxina havia
a uma
reduç
ção dos efeiitos colatera
ais como ata
axia (incapa
acidade de coordenação
c
dos movim
mentos
musc
culares volu
untários), so
onolência e tremores no corpo, o que afetta diretamente a
qualid
dade de vida das pesso
oas. Além dissso, o tempo de ação das toxinas d
do veneno é mais
longo
o se compara
ado a zicono
otida e a morrfina.
Também, em relação
o à morfina, os estudos
s demonstra
aram ainda que a
Phα1β aumentou
u o efeito an
nalgésico da morfina, re
eduziu o desenvolvimentto de tolerân
ncia a
ui os efeitoss colaterais da morfina,, como a co
onstipação. Desta
este medicamento e diminu
forma
a, estes estu
udos sugerem que a tox
xina poderia ser um bom
m coadjuvantte na terapia
a com
a morfina.
Outra tox
xina da ara
anha armad
deira, a Tx
x3-3, causo
ou analgesia
a em
camu
undongos co
om neuropa
atia diabéticca, neuropatia devido a lesão do
o nervo ciáttico e
neuro
opatia de oriigem inflama
atória, e nov
vamente, sem levar a oc
corrência de
e efeitos cola
aterais
obserrvados no trratamento co
om a ω-cono
otoxina MVIIIC.
Para o ace
esso a medi camentos originados de
estes estudo
os há um cam
minho
a serr trilhado, que
q
inclui o desenvolvim
mento de uma forma sintética
s
desstas toxinas
s para
perm
mitir a produç
ção em maio
or escala, e aí sim, será
á possível iniciar outra ffase de teste
es e o
proce
esso que pod
de resultar na disponibiilidade do medicamento
m
para os pa cientes. Con
ntudo,
as to
oxinas da aranha
a
arm
madeira se mostram co
omo ferram
mentas farm
macológicas muito
prom
missoras para
a o alívio da
a dor, inclussive em caso
os de tolerân
ncia a morfi na, comprov
vando
seu p
potencial parra o uso clínico.
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