www
w.dol.innf.br
Ade
enosina e seus
s
recep
ptores: alv
vos para o desenvolvimento d
de analgés
sicos
Andreza
a Urba de Quadros
Q
*
A adenosina é um me
etabólito do ATP (adenosina trifosfa
ato), de meia
a vida
basta
ante curta (c
cerca de 1,5 segundos) e presente em
e todo o orrganismo. Po
ode ser dete
ectada
em situações em
m que o ATP é utilizado, mas não degradado, como durante uma isquem
mia ou
inflam
mação intens
sa (ex. sepse). Além dissso, tecidos inflamados
i
podem
p
libera
ar nucleotíde
eos de
adenina, que sã
ão convertid
dos em ade nosina pelas ecto-nucle
eotidases C D39 e CD7
73 em
célula
as como pla
aquetas, ma
astócitos, en
ndotélio e neurônios. A adenosina é um meta
abólito
interm
mediário em diversas
s vias bioq
químicas, participando
p
do contrrole de funções
home
eostáticas, como
c
função
o coronariana
a, respiratória, renal, plaquetária, ccontrole do tônus
vascu
ular sistêmic
co e lipólise.
O papel da
d adenosina
a na dor foii observado pela primeiira vez no século
s
passa
ado na décad
da de 70 e ampliado
a
na década de 80,
8 com estu
udos utilizan
ndo administtração
sistêm
mica e espinal de agonistas dos rreceptores de
d adenosin
na. Na déca
ada de 90, esses
recep
ptores foram
m identificado
os em nervo
os periféricos
s, e seu papel em mode
elos experimentais
de do
or neuropátiica começou
u a ser estud
dados. Enco
orajados pelo
os resultado
os pré-clínico
os, os
pesqu
uisadores le
evaram a in
nvestigação dos efeitos analgésicos
s da adenossina para o leito,
aplica
ando-a em testes clínic
cos para dorres perioperratórias. Os resultados, no entanto
o, não
foram
m os esperad
dos e, infeliz
zmente, 25 a
anos depois ainda não te
emos uma p
palavra final sobre
a açã
ão da adeno
osina no sisttema nocicep
ptivo. Neste
e editorial, trrazemos alg
guns dos dad
dos já
descrritos a esse respeito.
r
Rece
eptores de a
adenosina
A adenosina exerce sseus efeitos por meio do
os receptore
es metabotró
ópicos
A1, A
A2a, A2b e A3.
A A estimulação dos re
eceptores A1 causa inibiç
ção de célula
as nervosas,, além
de es
star diretam
mente relacionada aos efeitos da adenosina
a
no
n coração, vasoconstrição e
regulação da fun
nção renal. Já
J os recepttores A2a são sensores
s de uma infflamação tecidual
exces
ssiva, e con
nhecidos pe
elo seu imp
portante efeito anti-infla
amatório e de resoluçã
ão da
inflam
mação. Nes
sse contexto, reduze m reações flogísticas
s, a síntesse de cito
ocinas
ófilos. Tamb
proinflamatórias e a adesão de neutró
bém causam
m aumento da comuniicação
onial, vasodiilatação coro
onariana e a ção antiplaq
quetária, além de ter efe
eito anti-psic
cótico.
neuro
Os re
eceptores A2
2b são basta
ante similare
es aos A2a, embora sejjam os men
nos caracterizados
até o momento. São enconttrados em m
mastócitos e têm sido relevantes n
no tratamen
nto da
asma
a. Os recep
ptores A3 sã
ão os mais difíceis de
e definir, po
ois apresenttam uma im
mensa
variedade de efeitos, inclusiv
ve efeitos co mpletamentte opostos de
escritos na l iteratura.
Fármacos com alvo n
nos receptores de adeno
osina têm siido desenvo
olvidos
nos ú
últimos anos
s para condiç
ções diversa
as, como injú
úria de isque
emia/reperfu
usão, hipertensão
pulmonar refratá
ária primária
a, doença de
e Parkinson, epilepsia, asma, doen
nças inflama
atórias
intesttinais e outrras.
Mas qual seria o pa pel de cada
a receptor na dor? E o que temos de
fárma
acos desenv
volvidos até agora
a
nesse sentido?
Rece
eptores A1 (A1R): antinociceptiv
vos
A sinaliza
ação dos re
eceptores A1
A envolve a inibição de AMP/P
PKA e
intera
ações com canais
c
de Ca
a+2 e K+ viia Gαi, além
m de interaçõ
ões da via P
PLC/IP3/DAG
G com
Gα o
ou subunidad
des βγ, sendo regulado
o por β-arre
estina. Estão
o expressoss em termin
nações
nervo
osas sensoriiais em cam
madas superrficiais do co
orno dorsal da medula espinal, alé
ém de
estruturas supra--espinais e de
d células m icrogliais.
Desde a década
d
de 7
70, vários estudos vêm demonstran
ndo a eficác
cia de
AGON
NISTAS de A1R em modelos ex
xperimentais
s de dores
s pós-incisio
onal inflamatória
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(adm
ministração de
d formalina
a ou carrag
genina) e ne
europática (SNL,
(
CCI, diabética). Esses
resulttados encorrajaram a re
ealização de
e testes clínicos com a administraçção intravenosa e
intrattecal de ade
enosina em período perrioperatório. Infelizmentte, esses te
estes revelarram a
inefic
cácia analgésica da adenosina na d
dor pós-cirúrrgica ginecológica ou de
ental. Entretanto,
um rrelato mais recente mos
stra que a a
administraçã
ão intratecall de adenossina em pacientes
com síndrome da
a dor crônic
ca regional rreduz tanto a alodinia como
c
a hipe
eralgesia, em
mbora
pareç
ça não afetar a dor espo
ontânea.
Entretanto
o, independe
ente dos res
sultados, o desenvolvime
d
ento de agonistas
sistêm
micos de A1R
A
é um
m desafio, limitado a seus efeittos adverso
os nos sisttemas
cardio
ovascular, respiratório
r
e no sistema
a nervoso central. Por exemplo,
e
o CPA (agonis
sta de
A1R), embora re
eduza signifficativamentte a dor div
versos modelos experim
mentais, tam
mbém
a queda da pressão arte
erial. Buscan
ndo resolver esse impasse, agonisttas parciais desse
causa
recep
ptor têm sid
do desenvolv
vidos, basea
ando-se na diferença de densidade
e do recepto
or em
difere
entes tecidos
s e de sua sinalização ao
os sistemas efetores, em
m busca de m
maior seletiv
vidade
para determinada ação. Nes
sse sentido, dois agonistas parciais
s, o MCPA e o 2"dCPA,, vêm
demo
onstrando attividade de agonista to
otal na analgesia duran
nte a dor ne
europática. Outra
m o aumen
opção
o ainda é o desenvolviimento de a
agonistas alostéricos, que
q
permitam
nto da
ligaçã
ão e efeito do
d agonista endógeno
e
em
m tecidos es
specíficos. O TRR469, po
or exemplo, é um
poten
nte modulador alostérico
o de A1R, ca
apaz de aumentar a potê
ência da ade
enosina em até
a 33
vezes
s e de reduzir a dor em modelos exp
perimentais de dor aguda e neuropá
ática.
Rece
eptores A2a
a: papel am
mbíguo
A sinalizaç
ção desse ti po de recep
ptor envolve a geração d
de AMPc me
ediada
por p
proteína G, com
c
ativação
o de PKA e o
outros eventtos a seguir na via (dow
wnstream) co
omo a
ativação de CREB
B e ERK1/2. O receptor ttambém é in
nternalizado por β-arresttina.
O
recep
ptor
A2a
é
exprresso
perifericamente
e
em
células
c
imunes/inflamató
órias, media
ando principa
almente açõ
ões anti-infla
amatórias e de resolução da
inflam
mação. É ex
xpresso também em alg
gumas regiõ
ões cerebrais, em term
minais pré- e póssináp
pticos dos ne
eurônios e nas células d a glia. Estão
o envolvidos
s com efeitoss neuroprote
etores
em doenças dege
enerativas.
Seu papel na dor aind
da é ambíguo
o. Durante os
o anos 90, a
acreditava-s
se que
o rec
ceptor A2a era
e
pró-nociceptivo, ma
as apesar de
e estudos co
onsistentes n
nesse sentid
do, há
tamb
bém relatos concretos
c
de
e ações antin
nociceptivas.
A idéia de
e que o rece
eptor A2a é pró-nociceptivo foi apo
oiada incialm
mente
pelo efeito do ANTAGONIS
STA SCH58
8261 como antinocicep
ptivo em d
diversos mo
odelos
e dor, tanto quando adm
ministrado sistemicamen
s
nte, como p ela via intra
atecal.
experrimentais de
Além disso, a deleção de A2a
a resulta em
m menor resp
posta a estím
mulos doloro
osos inflama
atórios
europáticos, além de me
enor expresssão de marca
adores de attivação neurronial.
ou ne
Estudos mais
m
recente
es, no entan
nto, demonsttram a exprressão de A2a na
lâmin
na II do corn
no dorsal da medula esp inal, tendo papel
p
crucial no controle
e de corrente
es dos
canaiis glutamattérgicos NM
MDA. Dois estudos relatam
r
a eficácia an
ntinociceptiv
va de
AGON
NISTAS de A2a, ATL13 e CGS2168
80, por até 4 semanas
s em model os de neuro
opatia
perifé
érica. Além de reduzir a dor, o trattamento tam
mbém resultou em aum ento da libe
eração
de IL
L-10, redução da expres
ssão de marccadores de ativação
a
glia
al e da libera
ação de TNF
Fα por
estas
s células, bem
m como redução da ativ
vação de PKA
A e PKC.
Rece
eptores A2b
b: ambíguo
A ativação
o desses rece
eptores leva
a ao aumento
o de AMPc, a
ativação de PKA e
eventtos downstrream via Gα
αs, e ativaçã
ão da via PL
LC/IP3/DAG e eventos subsequente
es via
Gαq, além de alterações na transcrição
o gênica. A internalizaçã
ão de A2b é mediada por
p
βarres
stina.
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Na perife
eria, são e xpressos em células imunes/infla
amatórias e,
e ao
contrrário de A2a
a, sua ativa
ação resulta na potenciialização de respostas inflamatória
as. No
sistem
ma nervoso central e medula espina
al, a express
são de A2a é baixa, ma
as significativ
va em
astró
ócitos. A adenosina tem uma afinidad
de menor po
or esse tipo de receptore
es em relaçã
ão aos
outro
os três, o que torna A2b mais importante em situaçõ
ões onde a adenosina está
partic
cularmente elevada,
e
com
mo hipóxia, iisquemia e inflamação.
Há um número limitad
do de public
cações à respeito do efe
eito da modu
ulação
de A2b na dor, o que refle
ete também o fato de este ser o receptor ma
ais recentem
mente
identtificado. O primeiro relato mosstra que um
u
ANTAGONISTA de
e A2b pro
omove
antinocicepção quando admin
nistrado em animais sub
bmetidos a modelos
m
exp
perimentais de
d dor
aguda. Em seguida, pode-se observar o efeito do AN
NTAGONISTA
A PSB115 e m reduzir a dor e
o edema causad
dos pela fo
ormalina. Ao
o que parece, A2b tem
m um pape
el periférico
o prónocic
ceptivo e pró
ó-inflamatórrio. Mas em modelos de
e dor neuropática, o op
posto aconte
ece. O
tratamento com um AGONIS
STA de A2b
b, BAY60658
83 produz re
eversão de llonga duração na
alodin
nia causada pelo modelo
o de neuropa
atia CCI.
Rece
eptores A3: antinocice
eptivo
Sua sinaliz
zação envolv
ve a inibição
o de AMP e PKA
P
via Gαi, interações com
c
a
via P
PLC/IP3/DAG
G, sinalizaçã
ão via Gαi e Gαq e in
nterações co
om a via PII3K/MEK/ER
RK via
subun
nidades βγ. O receptor também
t
é in
nternalizado por β-arresttina.
É expresso
o em divers os órgãos periféricos, e em baixos níveis no sis
stema
nervo
oso central e células da glia.
Os recepto
ores A3 parrecem ter um
m efeito anttinociceptivo
o na medula, uma
vez q
que a adminiistração intratecal de um
m AGONISTA
A de A3, IB-MECA, resultta em reduç
ção da
dor. Vários estud
dos recentes
s têm mostrrado evidênc
cias convincentes disso,, demonstrando a
eficác
cia de AGON
NISTAS selettivos de A3 em modelos experimen
ntais de dor aguda e crônica.
Experimentalmen
nte, IB-MECA
A, por exem plo, é tão efficaz quanto a morfina, a gabapentin
na e a
amitrriptilina no trratamento da
d dor neuro pática, inclu
usive a causa
ada por quim
mioterápico. Outro
comp
posto relevante é o MRS
S5698, tam bém eficaz no tratamento da dor neuropática, mas
não em dores agudas. Os
s receptoress A3 parece
em também
m estar env
volvidos em
m vias
desce
endentes inibitórias da dor (serottoninérgicas e noradren
nérgicas), a
além de mo
odular
corre
entes gabaérrgicas em intterneurônioss.
Dentre os
s mecanism
mos respons
sáveis pelos
s efeitos an
ntinociceptiv
vo da
ativação de A3, está a inibiç
ção de NFkB
B, MAPKs e a consequen
nte redução da express
são de
citociinas pró-infla
amatórias e aumento de
e anti-inflamatórias.
Além dos efeitos citad
dos, a aden
nosina está envolvida
e
aiinda na analgesia
prom
movida por procedimento
os não farma
acológicos, como
c
a acup
puntura, o e
exercício físic
co e a
estim
mulação elétrrica transcuttânea.
O foco principal para o desenvolvimento de novas drogass tendo como
o alvo
os re
eceptores de adenosina
a, até o m
momento, te
em sido em A1R, devi do ao seu perfil
antinociceptivo em vários modelos d
de dor e sua comple
eta caracte
erização. Em
mbora
sistem
micamente o efeito de
e agonistas de A1R po
ossa ser lim
mitado por efeitos adv
versos
(card
diovasculares
s e motores), o aumentto da seletiv
vidade ao receptor o dessenvolvimen
nto de
agonistas parciais ou ainda de modula
adores alosté
éricos, têm provado se
er uma exce
elente
saída
a, garantindo
o a eficácia.
Agonistas de A2a aprresentam alg
guns efeitos pró-nocicep
ptivos perifé
éricos,
mas também attuam sobre as células do sistema
a imune, su
uprimindo a inflamação
o e a
sinaliização glial, podendo ser também útteis no trata
amento da do
or inflamató
ória e neurop
pática,
embo
ora ainda ten
nham papel ambíguo e p
precisem de mais estudo
os para se de
efinir um pe
erfil. O
mesm
mo vale para
a os agonista
as de A2b, q
que exibem efeitos pró-iinflamatórioss periféricos
s, mas
tamb
bém antinociceptivos na medula, sem
melhante aos
s agonistas de A2a.
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Embora a clonagem d
dos receptores de adeno
osina não sej
eja recente, pouco
se avançou nos
s últimos anos
a
no se
entido de definir
d
os perfis
p
farma
acológicos desses
d
recep
ptores. São necessários
s testes pré -clínicos ma
ais rigorosos
s para um cconsenso. Apesar
A
disso
o, é um cam
mpo aberto a muito estu
udo, inclusive clínico, um
ma vez que a adenosina
a já é
utiliza
ada em algu
umas situaçõ
ões, mas não
o na dor.
Nossa bus
sca por melh
hores tratamentos para a dor continu
ua...
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