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Toxina
botulínica: us
so na dor de forma promissorra
Jozi Go
odoy Figueiredo *
A história da toxina botulínica (TxB)
(
tem origem
o
quan
ndo em 181
17 foi
public
cada primeira descrição
o do botulissmo (ou sejja, envenenamento pela
a TxB). O autor,
a
Justin
nus Kerner, associou mo
ortes resulta
antes de into
oxicação com
m um venen
no encontrad
do em
salsic
chas defuma
adas (do latim botulus, que signific
ca salsicha). Ele conclui u que tal ve
eneno
interfferia com a excitabilida
ade do siste
ema nervoso motor e autonômico . Isto perm
mitiu a
public
cação de duas monografias descrev
vendo as carracterísticas clínicas do b
botulismo. Kerner
K
propô
ôs uma varie
edade de po
otenciais uso
os da TxB na
a Medicina, principalmen
nte em deso
ordens
de orrigem no sistema nervo
oso central que, atualm
mente, atrav
vés de nova
as pesquisas
s vêm
sendo
o comprovad
das.
A TxB, uma
u
das ma
ais potentes toxinas bacterianas
b
conhecidas,, é o
produ
uto da fermentação do Clostridium
m botulinum, uma bactéria anaerób
bia Gram-positiva,
em fo
orma de esp
poro, enconttrada comum
mente no so
olo e em am
mbientes ma
arinhos no mundo
m
todo.
A TxB é composta
c
po
or uma cade
eia proteica leve e uma
a pesada, ligadas
entre
e si por uma
a ponte de dissulfeto.
d
A cadeia pesa
ada é responsável pela internalizaç
ção da
TxB nos termina
ais colinérgic
cos pré-siná
ápticos. Por outro lado, a cadeia le
eve é uma zincoz
endopeptidase, responsável
r
pelos efeito
os tóxicos. Trabalhos
T
bioquímicos e
engenhosos e de
paciê
ência têm mostrado
m
que
e essas toxi nas são pro
oteases altam
mente especcíficas que clivam
c
prote
eínas SNARE
E (Soluble NS
SF Attachme
ent protein Receptors)
R
pré-sináptica
p
as envolvidas com
o pro
ocesso de ex
xocitose das vesículas sin
nápticas nos
s terminais nervosos.
n
A destruição destas
d
prote
eínas pré-sinápticas é a base pa
ara a ação destas tox
xinas sobre
e a liberaçã
ão de
neuro
otransmissorres.
Conforme já relatado
o, a aparen
nte especificidade da T
TxB para nervos
n
coliné
érgicos in vivo é devida à presença de receptore
es ou acepto
ores específiccos na membrana
do te
erminal nerrvoso motorr. Alternativ
vamente, tem sido obs
servado atra
avés de mo
odelos
experrimentais em
m que é feitta a internal ização da Tx
xB no terminal nervoso , que ela é capaz
de in
nibir prontam
mente a ex
xocitose de outros neu
urotransmissores, como a norepine
efrina,
sendo
o o seu mec
canismo de ação
a
idêntico
o ao observado nas sina
apses coliné
érgicas, ou seja, a
clivag
gem do complexo SNARE.
Por outro
o lado, div
versas exce
eções a essa especificcidade têm sido
obserrvadas em laboratório. TxB-A foi asssociada à inibição da liberação de substância P em
cultura de neurônios de gânglios da raizz dorsal de embriões de
e ratos, bem
m como à redução
beração estimulada (ma
as não a ba sal) do pepttídeo relacio
onado ao ge
ene da calcittonina
da lib
(CGR
RP) em cultu
uras de neu
urônios do g
gânglio trige
eminal. Adic
cionalmente,, a administtração
prévia (subcutân
nea) de TxB--A na pata d
de ratos atenuou signific
cativamente
e a resposta à dor
inflam
matória indu
uzida pela aplicação su
ubcutânea do
d agente algésico forrmalina, além de
induz
zir redução na
n liberação de glutama
ato pelo axô
ônio periféric
co do nocice ptor. També
ém foi
consttatada ativid
dade reduzida nos neurô nios do corn
no dorsal da medula esp inal.
Analisados
s em conjun
nto, estes resultados
r
apontam
a
parra ação inib
bitória
direta
a da TxB-A sobre
s
o nociceptor, prom
movida pela inibição da liberação do
os neuropepttídeos
(gluta
amato, CGR
RP e substân
ncia P) resp
ponsáveis pe
ela neurotransmissão e//ou sensibiliização
perifé
érica e cen
ntral da via
a de dor. A
Assim, além
m de potente inibidor da liberaçã
ão de
acetillcolina, a Tx
xB teria uma ação inibitó
ória em outros neurotran
nsmissores e neuropeptídeos,
o que
e explicaria sua ação an
ntiinflamatórria e analgés
sica. Estudos são ainda necessários
s para
elucid
dar os meca
anismos env
volvidos nesssa ação inibitória da TxB
T
sobre o nociceptor, mas
acred
dita-se atualmente que a TxB tenha quatro poss
síveis modos
s de atuar n
na interrupçã
ão dos
sinais
s dolorosos: 1) Normaliz
zação da hip
peratividade muscular; 2)
2 Normaliza
ação da exce
essiva
ativid
dade do fuso
o muscular; 3) Fluxo neu
uronal retrógrado para o sistema ne
ervoso centrral; 4)
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Inibiç
ção da libera
ação dos neu
uropeptídeoss pelo nocice
eptor, tanto no tecido pe
eriférico, com
mo no
sistem
ma nervoso central.
A terapia com TxB-A
A é segura e bem tolera
ada em dessordens dolo
orosas
crônicas, onde re
egimes de fa
armacoterap
pia podem sa
abidamente provocar efe
eitos colaterrais. O
tratamento com TxB-A, iniciialmente de alto custo, deveria serr considerad
do devido a baixa
incidê
ência de efe
eitos colatera
ais e, quand o necessária
a, internação
o hospitalar de curto período.
Outra
a vantagem é a redução de medicam
mentos adjuv
vantes e tem
mpo de ação
o, com duraç
ção de
três a quatro meses
m
por dose,
d
difere ntemente do
d uso contínuo de ou
utras medica
ações.
Pesqu
uisas futuras serão necessárias parra se estabe
elecer a eficácia da TxB
B-A em deso
ordens
dolorrosas crônica
as e seu exato mecanism
mo de ação no alívio da dor, bem co
omo seu pottencial
em trratamentos multifatoriais.
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