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1. RESUMO  

A dor crônica é uma condição complexa e o seu tratamento ainda apresenta grandes 

dificuldades, pois os fármacos disponíveis não revertem completamente o quadro 

doloroso e acarretam efeitos adversos indesejáveis. Por esse motivo, faz-se 

necessário o estudo de novos fármacos analgésicos. A crotoxina (CTX), principal 

neurotoxina da serpente Crotalus durissus terrificus, apresenta efeito 

imunomodulatório, antiinflamatório, antitumoral e antinociceptivo. Porém, a 

toxicidade é um fator limitante para o seu uso terapêutico. Sabe-se que a sílica SBA-

15 diminui a toxicidade e favorece a resposta imunológica de diversos compostos. 

2. INTRODUÇÃO 

A dor crônica quando comparadas a outras patologias é uma das mais 

incapacitantes e que gera maiores custos aos serviços de saúde, por estes motivos 

trata-se de um problema de saúde pública. A dor decorrente de lesão ou doença do 

sistema somatosensorial é definida como dor neuropática na qual ocorre uma má 

adaptação provocada por alterações funcionais e estruturais das vias sensitivas 

centrais e periféricas que produzem modificações no processamento da informação 

nociceptiva. A crotoxina (CTX), é a principal neurotoxina do veneno de Crotalus 

durissus terrificus (vCdt), e possui ação antinociceptiva, inibindo tanto a dor aguda 

quanto à dor crônica (NOGUEIRA-NETO et al., 2008). Estudos demonstraram ainda 

que a CTX pode promover um aumento da secreção de lipoxina A4, que tem sua 

ação mediada pelos receptores peptídeo formil (NUNES et al., 2010),  o que pode 

atenuar a hipernocicepção induzida por lesão de neurônio periférico (SUN et al., 

2012). Porém a administração contínua e/ou em altas doses com a CTX pode ser 

tóxica, e até letal. Sabe-se que sílica mesoporosa nanoestruturada SBA-15 quando 

utilizada como adjuvante para inoculação de venenos provoca uma diminuição da 

toxicidade local e sistêmica (Sant’Anna, dados não publicados).  

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é avaliar se a CTX, quando conjugada à sílica SBA-15 tem 

seu efeito benéfico antinociceptivo potencializado e seus efeitos tóxicos diminuídos. 

4. METODOLOGIA 



Foi induzida a neuropatia por constrição parcial do nervo isquiático (PSNL) em 

camundongos C57BL/6 machos. Estes foram tratados com CTX (40 μg/Kg, s.c) ou 

CTX:SBA-15 (54 μg/Kg, s.c). A participação de receptores peptídeo formil no efeito 

analgésico da CTX:SBA-15 foi avaliada utilizando-se o antagonista de receptor 

peptídeo formil Boc2 (butoxycarbonil-Phe-Leu-Phe- Leu-Phe, Phoenix 

Pharmaceutical Inc, USA), (10µg/kg, i.p) 30 minutos antes do tratamento com 

CTX:SBA-15. Para avaliar a hipernocicepção mecânica foi utilizado o teste de 

filamento de von Frey. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A CTX foi inicialmente complexada à sílica. A seguir a toxicidade do complexo foi 

comparada à toxicidade da crotoxina. Em relação ao efeito analgésico, a atividade 

da crotoxina e do complexo foi investigada no modelo de PSNL. Após a realização 

da cirurgia os animais foram avaliados quanto ao desenvolvimento de hiperalgesia. 

O tratamento (CTX ou CTX:SBA-15) foi realizado na fase aguda da dor, a partir do 

dia 0 da cirurgia, ou na fase crônica, a partir do 14º dia da cirurgia. Comprovada a 

efetividade do tratamento neste modelo, avaliamos a participação de receptores 

peptídeo formil em ambas as fases da dor, através da utilização do Boc 2 

(antagonista de receptores peptídeo formil).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados mostraram que o complexo CTX:SBA-15 (143,2 ug / kg) induziu um 

aumento na DL50 de 35% em relação à CTX (106 ug / kg). Foi observado que os 

animais submetidos a cirurgia desenvolvem hiperalgesia e quando tratados com 

CTX:SBA-15 na fase aguda, com apenas uma dose (no 4º dia após a cirurgia), ou 

com cinco doses consecutivas (0 a 5 ° dia após a cirurgia) apresentaram redução da 

hiperalgesia mecânica que se manteve durante pelo menos 6 dias após a última 

dose. Os animais também foram avaliados durante a fase crônica (no 14º dia após a 

cirurgia) e tratados com dose única ou 5 doses consecutivas. A CTX: SBA-15 induz 

efeito analgésico que é observado durante pelo menos 5 dias após a última dose. 

Avaliamos também a participação de receptores peptídeos formil durante as duas 

fases avaliadas. Os resultados mostraram que o Boc2 foi capaz de reverter 

totalmente o efeito analgésico da CTX:SBA-15 em ambas as fases. 
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