
Heterocephalus glaber – o sursă de inspirație 

 

  Abuzul de opioide, cu sau fără prescripție medicală, cât și dependența sunt într-o creștere rapidă 

și creează o criză de sănătate publică în Statele Unite ale Americii (S.U.A). Lipsa unei alternative 

nonopioide la fel de eficiente în management-ul durerii cronice a dus la peste 42.000 de decese 

prin supradozaj în anul 2016 în S.U.A.(1) Numărul deceselor este într-o continuă creștere iar 

epidemia opioidelor are potențialul de a se transforma într-o pandemie. 

  Un mic rozător originar din Africa de Est ar putea reprezenta o soluție pentru criza opioidelor. 

Heterocephalus glaber dispune de o fiziologie cel puțin interesantă, adaptată traiului din galeriile 

subterane. Pe lângă faptul că este un mamifer foarte rezistent în condiții de hipoxie și 

hipercapnie, nu dispune de substanță P și, în consecință, este insensibil la durere. 

  Substanța P (SP), descoperită în 1931 de către Von Euler și Gaddum, reprezintă un peptid 

secretat în principal de neuroni (dar și de astrocite, microglii, celule epiteliale și endoteliale) și 

este implicată în numeroase procese biologice, inclusiv în nocicepție și inflamație. SP este 

codificată de gena TAC1 (situată pe cromozomul 7 la om) și își mediază funcțiile prin intermediul 

familiei de receptori ai tahikininei (NK1R, NK2R, NK3R) cuplați cu proteina G.(2) Interacțiunea SP-

NK1R este urmată de internalizarea și reciclarea receptorului, precum și de activarea unei 

cascade enzimatice ce modulează procesul inflamator și nociceptiv. Calea nociceptivă umană 

implică atât reflexe spinale primitive cât și răspunsuri supraspinale, conștiente și subconștiente. 

Stimulii nociceptivi sunt transduși de către nociceptori în semnale ce vor fi conduse de fibrele 

nervoase subțiri mielinice (A𝛿) sau amielinice (C) la nivel spinal și supraspinal. Principalii 

neurotransmițători care stau la baza acestui proces sunt substanța P, CGRP (Calcitonin gene-

related peptide) și glutamatul.(3) 

  Teste mecanice, termice și chimie au fost realizate de Park et al. pe un lot de H. glaber și un lot 

de șoareci de laborator. Prin stimulare mecanică (pișcături aplicate la baza cozii) și termică 

(expunere la căldură radiantă), studiul a arătat că ambele specii prezintă perioade de latență 

similare pentru retragerea membrelor posterioare. Totuși, stimularea chimică (injectare de 

capsaicină și soluție salină cu pH acid) a determinat răspunsuri cu o diferență impresionantă: 

comportamente intense de lins la șoarecii de laborator și ,respectiv, nici un răspuns din partea  

lotului de H. glaber.(4) 

  În 1993 Moussaoui et al. au încercat utilizarea unui antagonist NK1R, mai exact RP 67580, pentru 

a inhiba procesul inflamator neurogen postsinaptic la șoarecii de laborator. Acest proces 

complex, care implică vasodilatație, extravazarea proteinelor plasmatice și edem, poate fi 

provocat fie prin stimularea antidromică a fibrelor C nemielinice a nervilor senzoriali, fie prin 

aplicarea locală de iritanți chimici, precum capsaicina sau xilenul. Studiul s-a finalizat cu concluzia 

că RP 67580 se comportă într-adevăr ca un puternic antagonist, în manieră competitivă asupra 

receptorului NK1R, fiind înalt selectiv și inhibând extravazarea plasmatică inflamatorie.(5) 



  Într-un mod similar, descoperirea unui antagonist competititv potrivit, suficient de potent și 

specific, care să prevină legarea substanței P de receptorul său, ar aduce o îmbunătățire 

semnificativă sistemului medical, în rândul pacienților care suferă de durere cronică sau în secția 

de îngrijiri paliative. Până în prezent, antagoniștii receptorilor NK1R nu au demonstrat suficientă 

eficacitate în studiile clinice dar în studiile preclinice, realizate pe animale de laborator, au reușit 

să atenueze răspunsurile nociceptive determinate de inflamație sau afectarea nervilor.(6) 

  Durerea cronică este o problemă semnificativă și costisitoare ce afectează întreaga lume, având 

o contribuție semnificativă asupra mortalității, morbidității și calității vieții pacienților.(7) Luând 

exemplul naturii, care găsește mereu o portiță în cele mai ostile medii pentru a face loc vieții, cu 

eforturi susținute din partea cercetătorilor, s-ar putea ca în viitor să se găsească acest 

medicament ce va avea un impact imediat asupra vieții milioanelor de oameni. 

 

Mecanismul de funcționare al potențialului antagonist (creație originală cu GoodNotes). 

1. Leziune la nivel tisular; 2. Administrarea medicamentului (A.)  care va acționa ca un antagonist 

competitiv pe receptorul NK1, prevenind formarea legăturii substanță P(SP)-NK1R; 3. Întreruperea 

transmiterii stimulului nociceptiv la nivel spinal și, implicit, la nivel supraspinal. 
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