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RESUMO
Os ASICs (Canais Iônicos Sensíveis a Ácido) são ativados por prótons. São expressos nos
gânglios da raiz dorsal e amplamente distribuído por todo o cérebro. Estudos revelam que
os ASICs estão presentes em neurônios sensoriais, onde tem papel na nocicepção, paladar e
possivelmente outras modalidades. Assim o trabalho objetiva investigar o efeito do extrato
etanólico dos frutos do Nim (EEtFrNim) sob a nocicepção em zefrafish adulto induzida por
salina ácida (agonista ASICs). Como resultado, EEtFrNim (5,0 mg/mL) reverteu
significantemente (A = 71,5%; p<0,01 vs. Controle) a nocicepção em ZFa induzida por
salina ácida pois, foi significantemente semelhante ao efeito da morfina (A = 82,7%;
p<0,001 vs. Controle). Portanto serão realizados novos estudos para investigar possível
mecanismo de ação.
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INTRODUÇÃO
A dor nociceptiva ocorre pela ativação de nociceptores sensíveis a estímulos
nocivos, localizados na pele, músculos e vísceras, que após esta ativação várias substancias
podem ser liberadas no tecido lesionado, na qual são chamadas de mediadores nociceptivo
ou inflamatórios (DAL BÓ, 2012). Com isso Baggio (2010) vem a descreve-la como o
processo pelo qual estímulos térmicos, mecânicos ou químicos nocivos são detectados por
uma subpopulação de fibras nervosas periféricas, chamadas nociceptores.
Os ASICs (Canais Iônicos Sensíveis a Ácido) são ativados por prótons e
expressos nos gânglios da raiz dorsal e amplamente distribuídos por todo o cérebro
(SILVEIRA, 2014), e esses canais com proteção de prótons ou sensíveis a ácidos estão
presentes em neurônios sensoriais, onde tem papel na nocicepção, paladar e possivelmente
outras modalidades, conforme Pidoplichko e Dani (2006). A salina ácida é um agonista dos
canais ASICs, que é considera um modelo de hiperalgesia único na medida em que não
provoca danos musculares e a hipersensibilidade generalizada, conforme citou Sharma
(2009).
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Os produtos naturais são utilizados pela humanidade desde tempos imemoriais
(VIEGAS JR et al., 2006). As fontes naturais ainda estão disponíveis em abundância e
oferecem as melhores possibilidades de encontrar substâncias de interesse terapêutico
(COSTA-LOTUFO et al., 2010). Estudos apontam extratos de plantas medicinais ricas em
compostos antinociceptivos antagonistas de canais ASICs (MAGALHÃES et al., 2018a).
Recentemente, do Nascimento et al. (2018) utilizou o zebrafish como modelo
animal para investigar ação dos canais AISCs induzida por salina ácida.
Azadirachta indica A. Juss. (Meliaceae) é uma das plantas medicinais mais
versáteis, que cresce na Índia, Nepal, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas e Vietnã
(NGUYEN et al., 2018). Muitos estudos têm sido realizados procurando justificar o uso
popular de plantas medicinais em doenças e processos infamatórios e/ou infecciosos.
(MALVAR et al., 2004).
Baseando-se no exposto esse trabalho teve como objetivo investigar o efeito do
EEtFrNim sob a nocicepção em zebrafish adulto induzida pela salina ácida (agonista
ASICs).

MATERIAL E MÉTODOS
Material botânico: Foi utilizado o extrato etanólico dos frutos de Azadirachta indica A.
Juss. (Nim), EEtFrNim, coletada em Tauá-Ce (BATISTA, 2017), armazenados no nosso
laboratório (LBPNB-UECE-CECITEC).
Zebrafihs: Zebrafish (Danio rerio) adulto (ZFa), selvagens, ambos os sexos com idade de
60-90 dias, tamanhos de 3,5±0,5 cm e peso 0,4±0,1 g foram obtidos da Agroquímica:
Comércio de Produtos Veterinários LTDA, um fornecedor em Fortaleza (Ceará, Brasil).
Grupos de 50 peixes foram aclimatados por 24 h em aquários de vidro (30x15x20cm),
contendo água desclorada (ProtecPlus®) e bombas de ar com filtros submersos, a 25 ºC e
pH 7.0, com ciclo cicardiano de 14:10 h de claro/escuro. Os peixes receberam ração ad
libitum 24 h antes dos experimentos. Após os experimentos, os animais foram sacrificados
por imersão em água gelada (2-4 ºC), por 10 minutos, até a perda de movimentos
operculares (CONCEA, 2018). Todos os procedimentos experimentais foram aprovados
pelo Comitê de Ética do Uso de Animais da Universidade Estadual do Ceará (CEUAUECE), sob protocolo nº 7210149/2016.
Protocolo Geral: Os testes foram realizados baseando-se em metodologias propostas por
Magalhães et al. (2017; 2018b) e Ekambaram et al. (2017). No dia dos experimentos, os
peixes foram selecionados randomicamente, transferidos para uma esponja úmida, tratados
com as amostras testes ou controles, via intraperitoneal (i.p.). Em seguida foram
acondicionados individualmente em copos de vidro (250 mL) contendo 150 mL de água do
aquário para repouso. Para os tratamentos via intraperitoneal (i.p.) ou tópico foi utilizada
seringa de insulina (0,5 mL; UltraFine® BD) com uma agulha de calibre 30G.
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Atividade antinociceptiva comportamental: Para as análises comportamentais, seguiu-se
mesmas metodologias descritas por Magalhães et al. (2017; 2018). Nenhum vídeo foi
utilizado para analisar os comportamentos antinociceptivos. Os ensaios foram analisados
às cegas, conforme modelos de roedores (BAGGIO et al., 2012) e aplicado em zebrafish
adulto por do Nascimento et al. (2018).
Os animais (n=8/grupo) foram tratados com EEtFrNim (1,0 ou 2,5 ou 5,0 mg/mL;
20 µL; i.p.) ou veículo (Controle, DMSO 3%; 20 µL; i.p.) ou morfina (10,0 mg/mL; i.p.)
utilizada como controle positivo. Um grupo sem tratamentos (Naive) foi incluído. Após 30
min dos tratamentos, a nocicepção foi induzida com salina ácida (agonista ASICs; ácido
acético 0,1% dissolvido em salina; 5,0 μL i.m), aplicada na calda dos animais. Após
tratamentos com agente nociceptivo, os animais foram colocados em uma placa de Petri de
vidro (10x15cm), divididos em quadrantes, e a resposta antinociceptiva foi caracterizada
pelo aumento da atividade locomotora ou cruzamentos de linhas (CL), analisadas durante
20 min. A porcentagem de analgesia (A%) foi calculada individualmente.

Análise Estatística
Os resultados foram expressos como valores da média ± erro padrão da média
para cada grupo de 6 animais. Depois de confirmar a normalidade de distribuição e
homogeneidade dos dados, as diferenças entre os grupos foram submetidas à análise de
variância (ANOVA unidirecional), seguido do teste de Tukey. Todas as análises foram
realizadas com o software GraphPad Prism v. 6.01. O nível de significância estatística foi
estabelecido em 5% (p<0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em nossos trabalhos anteriores, empregamos o zebrafish adulto como modelo
substitutivo ao uso de roedores em testes de nocicepção (MAGALHÃES et al., 2018; do
NASCIMENTO et al., 2018). Assim, empregamos o mesmo modelo para avaliar o efeito
do extrato etanólico dos frutos do Nim (EEtFrNim) sob a nocicepção em zebrafish adulto
induzida pela salina ácida (ácido acético 0,1% diluído em salina 0,9%, pH 3.8). Como
resultado, EEtFrNim (5,0 mg/mL) reverteu significantemente (p<0,01 vs. Controle) a
nocicepção em ZFa induzida por salina ácida, pois apresentou analgesia de 71,5%. Tal
efeito antinociceptivo foi significantemente semelhante ao efeito da morfina (A = 82,7%;
p<0,001 vs. Controle), Fig. 1.
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Figura 1: Efeito do EEtFrNim sob a nocicepção em zebrafish adulto induzida pela salina
ácida (0,1%), analisados individualmente (0-20 min).
Obs.: Os números nas colunas indicam porcentagem de antinocicepção (analgesia). Os valores representam
média ± erro padrão da media (E.P.M) para grupos de 6 animais. ANOVA seguida pelo teste de Tukey
(**p<0,01; ***p<0,001 vs controle).

Segundo Magalhães et al. (2017) em seus experimentos foi validado o uso do
Zebrafish adulto como como um modelo de nocicepção induzida por ácido acético, e a
morfina foi utilizada como inibidora da nocicepção, assim como em nossos testes ela foi
utilizada como antagonista. Em nossos experimentos com o EEtFrNim (5,0 mg/mL),
observou-se que o comportamento do animal quando submetido ao agonista salina ácida
(ácido acético 0,1%) teve efeito significativamente semelhante ao efeito da morfina
(**p<0,01; ***p<0,001 vs controle) inibindo a nocicepção.
Baseando-se em do Nascimento et al. (2018) estímulos nocivos em Zebrafish é
caracterizada pela redução locomotora do animal. Assim pôde-se observar que os
resultados obtidos do EEtFrNim (1,0 ou 2,5 mg/mL) teve alteração locomotora ao
comparados com o antagonista morfina (# #p<0,01 vs Mor).

CONCLUSÕES
Nossos resultados apontam que o extrato etanólico dos frutos do Nim (EEtFrNim)
pode atuar como antagonista dos canais ASICs, que são canais iônicos sensíveis a ácido.
Porém novos estudos serão realizados para investigar possível mecanismo de ação.
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