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Toxina pertuss
sis: álgica
a ou analgésica
Miriam das D
Dores Mend
des Fonseca
a*
Dada a complexidad
de dos me
ecanismos de ação d
das toxinas, em
deterrminadas situações pode
em ser dano sas e extrem
mamente perigosas, ou p
podem auxiliar no
tratamento e/ou estudo de certas patolo gias como a dor.
Quando nos
n
referim os às toxinas, logo nos
n
lembra mos dos efeitos
e
maléfficos que estas
e
causam
m aos nosssos organism
mos, mas, muitas veze
es, estas to
oxinas
podem ser benéfficas em certas patologia
as ou situaç
ções, ou pod
dem ter efeittos duais, co
omo a
toxina pertussis que
q
pode ap
presentar pro
opriedades nociceptivas
n
ou antinocicceptivas.
A toxina pertussis
p
(PT
TX), denominada també
ém de prote
eína ativado
ora de
ilhota
a e pertussíg
geno, é o priincipal fator de virulência da Bordetella pertussiis. Esta bacttéria é
agentte causadorr da coquelu
uche, doença
a altamente perigosa e contagiosa,, a qual pod
de ser
preve
enida por va
acinação. A PTX
P
tem sido
o bastante utilizada,
u
des
sde 1982, co
omo adjuvan
nte na
induç
ção da ence
efalomielite experimenttal alérgica. Entretanto, o uso ma
ais comum desta
toxina é como fe
erramenta fa
armacológica
a de inibição das proteínas Gi e G0
0, principalm
mente
para verificar se o mecanism
mo de ação de drogas antinocicepti
a
vas é depen
ndente de viias de
sinaliização que envolvem
e
esttas proteínass.
A PTX tem
m sido utiliza
ada também
m para induz
zir hipernociccepção. A in
njeção
intrattecal (i.t.) de PTX desencadeia alodinia té
érmica por pelo men
nos 90 dias em
camu
undongos, e aumento da
a atividade de canais de Ca2+ em neurônios d
do gânglio da raiz
dorsa
al (GRD) da medula espinhal. A al odinia é um
m sinal típico
o da neurop
patia, portan
nto, a
reduç
ção da funç
ção das pro
oteínas Gi e Go provoc
cada pela PTX pode esstar envolvid
da na
inicia
ação e/ou manutenção
m
de
d alguns e
estados semelhantes aos
s encontrad os em síndrromes
neuro
opáticas. Esttes efeitos estão
e
possive
elmente rela
acionados com o aumentto na liberaç
ção de
aminoácidos exciitatórios (glu
utamato e a spartato), provocado em
m neurônios cerebelares
s após
a administração de PTX. Além
A
disso, a PTX pare
ece provocar diminuiçã o de amino
oácido
inibitório (glicina
a) e da exp
pressão de transportadores de glu
utamato. A PTX i.t. tam
mbém
aume
enta os níve
eis medulare
es de RNA m
mensageiro (RNAm) de citocinas q
que participa
am de
estad
dos dolorosos e inflamatórios, tais co
omo o fator de necrose tumoral, intterleucina (IL
L) 1-β
e IL-6
6.
Todavia, nosso
n
grupo
o de colaborradores vem
m mostrando
o que a PTX pode
ter efeito antinoc
ciceptivo. A injeção intrravenosa de PTX diminu
uiu a migraçção de neutrrófilos
ocada por estímulos inflamatório
os. Ainda, a injeção i.pl. da P
PTX adminis
strada
provo
anterriormente à injeção i.pl. de PGE2 prrevine a hipernocicepção
o mecânica evocada por esta
prosttaglandina, através
a
da ativação da
a via depend
dente de óx
xido nítrico (NO) / gua
anilato
ciclas
se (GC) / PKG/ aberturra dos cana is de potáss
sio sensíveis
s ao ATP. A abertura destes
d
canaiis promove diminuição do
d limiar de
e repouso do
os nociceptores, dificulta
ando a ocorrência
de um
m potencial de
d ação.
Um recente trabalho de nosso grupo
g
demonstrou que a contradição da
literatura referen
nte ao efeito
o desencade
eado pela PT
TX na via nociceptiva p
pode ser dev
vido à
dose injetada. A injeção intrraplantar da
a toxina perttussis tem efeito
e
dual n
na nocicepçã
ão em
ratos
s, onde baix
xas doses da mesma p
previnem a hipernocicep
pção mecân
nica evocada
a pela
injeçã
ão i.pl. de PGE2, através da ativaçã
ão da via NO
O / GC / PKG
G / canais de
e K+ depend
dentes
de AT
TP. Entretan
nto, em dos
ses maiores,, esta toxina promove uma respossta inflamató
ória e
conse
equente hipe
ernocicepção
o mecânica. Esta última
a se mostrou
u sensível ao
o tratamento
o com
morfiina local e dependentte de ativa
ação de adenilil ciclase
e, PKA e P
PKC. A res
sposta
edem
matogênica, assim como
o a hiperno
ocicepção mecânica
m
se mostraram dependentes da
migra
ação de neu
utrófilos e do
o aumento d
da síntese/liiberação de citocinas prró-inflamató
órias e
da qu
uimiocina CINC1/CXCL1.. Além disso
o, verificou-s
se papel importante da p
prévia ativaç
ção de
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recep
ptores toll-lik
ke 4 e recru
utamento da
as moléculas
s adaptadora
as MyD88 na
a hipernocicepção
mecâ
ânica e na migração
m
de neutrófilos
n
e vocadas pela injeção i.p
pl. de PTX.
Contudo, a PTX se
e mostra além
a
de uma
u
importtante ferram
menta
farma
acológica pa
ara o estudo
o da nocicep
pção, uma possível dro
oga muito p
promissora para
p
o
alívio
o da dor.
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