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m 2009 no 41º
4
Con
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F
gia e Terapêutica Expe
erimental p
promovido pela
SBFTE
1. Do
oador de NO- inibe a dor manifesta e
em modelos de inflamação
Pesqu
uisadores da
a Universidade Estadual de Londrina
a investigara
am o efeito a
antinociceptiivo de
uma droga cap
paz de doar o ânion nitroxil (NO-), uma molécula
m
al tamente re
eativa.
s evidências de que o óx
xido nítrico apresenta
a
attividade tantto pró
Atuallmente existtem diversas
quanto antinocic
ceptiva, dependendo d
dos modelo
os nociceptivos, tecido
os e doses
s dos
doado
ores/inibidorres da sínte
ese de óxido
o nítrico utiliizados. Conttudo, não ex
xistem evidê
ências
do effeito de um doador de HNO/NO n a nocicepçã
ão. Neste es
studo, os an
nimais foram
m prétratad
dos pela administração subcutânea
a com o doa
ador de HNO
O/NO-. A hi pernocicepção foi
ão intraperittoneal
induz
zida através da administtração de fo rmalina 2,5%
% intraplanttar, ou injeçã
de fe
enil-p-benzoq
quinona ou ácido acético
o. O tratamento com o doador de H
HNO/NOˉ in
nibiu o
comp
portamento de flinches em ambas as fases (n
neurogênica e inflamató
ória) do tes
ste da
forma
alina, de ma
aneira dose--dependente
e no pico da
a primeira fa
ase no teste
e da formaliina (5
minutos) e na segunda
s
fas
se (25 minu
utos). A dos
se utilizada inibiu, tam
mbém, a res
sposta
nocic
ceptiva indu
uzida pelo PBQ e áci do acético. Assim, o HNO/NO- apresenta efeito
antinociceptivo em
e
ambas as fases do
o teste da formalina e nas contorrções abdom
minais
induz
zidas pela PB
BQ e ácido acético em camundongos. Os resultados deste
e estudo sug
gerem
que o doador do HNO/NO- é uma droga a
antinociceptiva eficaz no
os modelos ttestados.
Resumo original: HNO/NO- donor inhib
bits overt pa
ain-like behavior in mic
ice. Zarpelon AC,
March
hesi M, Ferrreira SH, Cu
unha FQ, Miiranda K, Ve
erri WA, Jr. Departame
ento de Pato
ologia,
Londrina, UEL; Faculdade
F
de
d Ciências Farmacêutic
cas, Ribeirão Preto, US
SP; Faculdad
de de
Medic
cina de Ribe
eirão Preto, USP; Univ
versidade do
o Arizona, Tucson,
T
Arizo
ona, EUA. Pôster
P
05.02
22.
2. Participação do
o receptor P2X7 na hipe
eralgesia mecânica
Este trabalho te
eve como ob
bjetivo inve stigar se a ativação de
e receptoress P2X7 pelo
o ATP
endógeno poderria contribu
uir para a hiperalgesia mecânica
a inflamatórria induzida
a por
carra
agenina, bem
m como pelo
os mediadore
es pró-nociceptivos. Para testar esta
a hipótese, foram
usado
os antagonistas do rec
ceptor P2X7
7: o ATP e A-438079, co-administtrados com cada
mediador inflama
atório: bradicinina, TNF--α, IL-1β, IL--6, CINC-1, PGE2 ou do pamina em ratos.
sposta hipern
nociceptiva foi quantific ada pelo mé
étodo Randa
al & Sellito, ttrês horas após
a
a
A res
administração de
e cada mediador inflam
matório no tecido
t
subcu
utâneo da p ata de ratos. Foi
verificado que todos esses mediadorres induzem
m hipernocicepção me
ecânica. Tam
mbém
verificaram que o co-tratamento com
m o ATP ou
u A-438079 reduz sign
nificativamente a
hiperrnocicepção mecânica induzida p elos mediadores inflamatórios, ccom exceçã
ão da
hiperralgesia indu
uzida pela bradicinina. Estes resu
ultados suge
erem que a hipernocicepção
mecâ
ânica induzid
da por esses mediadoress (com exceção da bradicinina) no ttecido subcu
utâneo
é mediada por attivação de re
eceptores P2
2X7.
Resumo original: Endogenous ATP via P2X7 recep
ptors media
ates mechan
nical hypera
algesia
induc
ced by TNF--α, IL-6, CIINC-1 and d
dopamine, but
b
not by bradykinin,
b
IL-1β and PGE2.
Teixe
eira JM1, Oliv
veira MC2, Parada
P
CA2, Tambeli CH1. (1) FOP-U
UNICAMP, Ph
hysiology; (2) IBUNIC
CAMP. Pôsterr 04.021.
3. NF
F-kB: potenc
cial alvo terapêutico para
a a dor pós-o
operatória
Algum
mas citocina
as pró-inflam
matórias reg
guladas pelo NF-kB tem um pape
el importante na
nocic
cepção em diferentes
d
modelos
m
de d
dor. É possív
vel que o NF-kB possa contribuir para
p
a
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sensibilização no
ociceptiva observada na
a dor pós-incisional. O objetivo d
deste trabalh
ho foi
avalia
ar o papel deste fator nuclear na indução e manutenção
o da dor pó
ós-operatória. Foi
utiliza
ado Ditiocarrbamato Pirrrolidina (PDT
TC), um conhecido inibid
dor de NF-k
kB em um modelo
m
de do
or pós-incisiional em camundongos.. O limiar nociceptivo foi avaliado utilizando-se
e Von
Frey filamentos. Funções mo
otoras e loco motoras foram avaliadas através do
os testes de RotaRod e campo abe
erto. Além disso,
d
foram dosados os
s níveis de IL-1β por Eliisa. Os resultados
demo
onstraram que o PDTC na dose de 100mg/kg foi
f capaz de
e reduzir sig
gnificativame
ente a
alodin
nia, não sen
ndo observad
da alteração
o na atividad
de motora ou
u locomotora
a. Níveis de IL-1β
foram
m reduzidos
s em PDTC tratamento
o (50 e 100 mg/kg) e observou--se que o efeito
antinociceptivo persistiu
p
até seis dias apó
ós a adminis
stração de dose única do
o PDTC.
Resumo original: NF-КB (nuc
clear factor КB): a pote
ential therape
eutic target for postope
erative
pain. Nogueira TM,
T
Senra J, Ribeiro-d
dos-Santos RR, Soares MBP, Villa rreal CF. CPqGM
C
FIOCRUZ - Engen
nharia Tecidual e Imuno
ofarmacologia. Pôster 05
5.055.
4. Po
otencial de aç
ções terapêu
uticas de um
m precursor da
d resolvina D sobre a d
dor inflamató
ória
Uma classe de ácidos
á
graxos poli-insatu
urados foi re
ecentemente
e descrita co
omo um con
njunto
de m
moléculas biioativas pottentes com propriedade
es antiinflam
matórias (re
esolvinas). Até
A
o
momento, nenhu
um estudo abordou a implicação terapêutica potencial d
das resolvinas no
tratamento da do
or relacionad
da à inflama
ação crônica. O objetivo deste estud
do foi investigar o
poten
ncial terapêu
utico de um precursor d
da resolvina série D, ou
u seja, o 17((R)-hidroxi-á
ácidodocos
sahexaenóic
co [17(R)HD
DoHE], para modular a dor inflam
matória indu zida por CF
FA no
mode
elo de artrite
e em ratos. Foram utiliza
ados ratos que
q
recebera
am administrração intraplantar
de CFA. Os anim
mais foram tratados pe la via intrap
peritoneal co
om o precu rsor 17(R)H
HDoHE
após a injeção de
e CFA nas pa
atas dos ani mais. O pré-tratamento com 17(R)H
HDoHE dimin
nuiu a
hiperralgesia mec
cânica por até
a
6 horas;; quando o 17(R)HDoHE foi admin
nistrado 72 horas
após a injeção de
e CFA, produ
uziu um efe ito mais sign
nificativo que perdurou por até 12 horas.
h
Estes
s resultados
s fornecem evidências de que os
s mediadore
es da class e das reso
olvinas
poderiam regularr a gênese dos estados d
de dor inflam
matória em modelos
m
de a
artrite.
Resumo original: Potential th
herapeutic a
actions of a resolvin
r
D prrecursor on the inflamm
matory
pain in a model of arthritis in
i rats. Lima
a-Garcia JF1
1, Motta EM1
1, Campos M
MM2, Calixto
o JB2.
(1) U
UFSC - Farma
acologia, (2)) PUCRS - Ciirurgia-Odon
ntologia. Pôs
ster 05.068.
5. Re
eceptores canabinóides medeiam
m
açõ
ões analgésicas supra-es
spinais do ce
elecoxibe
Recen
oi demonstra
ado que a ad
dministração
o central de celecoxibe ((COX) é cap
paz de
ntemente fo
eleva
ar o limiar nociceptivo acima dos valores bas
sais em pattas de rato s inflamada
as por
carra
agenina (CG
G), caracterrizando o desenvolvim
mento de hiponocicepç
h
ção e, portanto,
repro
oduzindo os efeitos da administraçã
a
o sistêmica dessa droga
a. Foi demon
nstrado, tam
mbém,
que a hiponocice
epção induzida pelo COX
X parece envolver a libe
eração de p
peptídeos opióides
endógenos. Assim, o prese
ente estudo visou avaliar quais receptores
r
o
opióides esttariam
envolvidos neste
e efeito indu
uzido pela a dministração
o central de
e COX em rratos e a po
ossível
partic
cipação do sistema ca
anabinoidérg
gico endóge
eno nesses efeitos. Ra
Ratos macho
os da
linhag
gem Holtzm
man recebera
am injeções intracerebro
oventriculare
es (icv) de C
COX no venttrículo
latera
al direito, ap
pós a injeção
o de CG na pata posterior direita. O efeito anal gésico foi te
estado
com a utilização
o de antago
onistas selettivos para os
o receptore
es μ, δ e κ
κ, um inibidor da
degra
adação de peptídeos opióides
o
en
ndógenos e antagonista
as seletivoss dos recep
ptores
canab
binóides CB
B1 e CB2. A administtração de COX induziu hipoalgessia nos animais,
confirrmando trab
balhos anteriiores. O pressente estudo
o sugere que
e o COX, de alguma maneira,
prom
move ativaçã
ão de rece
eptores can abinóides CB1,
C
levand
do à libera
ação de opióides
endógenos, que por sua vez ativam rece
eptores μ e δ-opióides para
p
gerar h
hipoalgesia. Como
some
ente os rece
eptores opióides μ e δ fforam ativad
dos, a β-end
dorfina, um peptídeo opióide
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endógeno que se
e liga com a mesma afin
nidade nesse
es receptores
s, parece serr o mediador final
dessa
a resposta.
Resumo original: The CB1 cannabinoid
d receptor mediates
m
the
e central an
nalgesic actiion of
celec
coxib through
h endogenou
us opioid rellease. Rezen
nde RM1, Do
os Reis WGP 1, Paiva-Lim
ma P1,
Camê
êlo VM1, Ba
akhle YS2, Francischi
F
JN
N1. (1) Depa
artamento de
d Farmacolo
ogia, Institu
uto de
Ciênc
cias Biológic
cas – UFMG, (2) Imperrial College of London – Leukocyte
te Biology. Pôster
P
05.01
10.
6. Papel do recep
ptor TRPA1 no
n modelo an
nimal de noc
cicepção visc
ceral de cist ite hemorrág
gica
A Ifo
osfamida (IF
FO) é um agente alquillante com uma
u
elevada
a atividade antineoplásica. A
cistite
e hemorrág
gica é um efeito colat eral atribuíd
do à excreção renal d
de acroleína
a, um
metabólito urotóx
xico de IFO. Apesar do u
uso eficaz de
e Mesna (miitexan) para
a prevenir a cistite
hemo
orrágica, um
ma proteção
o completa nem sempre é alcançada. Este
e fato reforça a
importância de se
s estudar os
o mecanism
mos envolvid
dos nas lesõ
ões de bexig
ga resultanttes de
terap
pias com agentes
a
alquilantes. O dano tec
cidual gera mediadore
es químicos
s que
sensibilizam as fibras
f
nervo
osas aferenttes, fazendo
o com que essa
e
sensibiilização contribua
para o desenvolv
vimento da dor
d visceral.. A descrição
o da família de receptorres TRP, incluindo
TRPA
A1, apresenttou importan
ntes alvos te
erapêuticos no tratame
ento da dor aguda e crônica.
Este trabalho te
eve como objetivo
o
inv
vestigar o papel
p
do TR
RPA1 no m
modelo anim
mal de
inflam
mação e no
ocicepção visceral de ccistite hemo
orrágica. Es
sse estudo demonstra,, pela
prime
eira vez, a participação
p
do receptorr TRPA1 na nocicepção visceral
v
deviido à exposição a
agenttes antineop
plásicos e ap
ponta perspe
ectivas para o efetivo trratamento da
a dor visceral. Os
resulttados do trabalho conttradizem o a
alegado efeito antinocic
ceptivo e an
ntiinflamatórrio do
medicamento Me
esna.
Resumo original: Role of trransient rece
eptor potential ankyrin,, subtype 1 (TRPA1) on
o the
hemo
orrhagic cysttitis visceral nociception model in mice.
m
Pereira LMS1, Mede
eiros RP1, Callado
RB1, Cavalcante-Neto JS1, Marques Ne
eto RD1, Wo
ong DVT1, Vale
V
ML1, LLima-Júnior RCP1,
Larse
en GR2, Ribeiro RA1. (1) UFC - Ph
hysiology an
nd Pharmaco
ology, (2) H
Hydra Biosciiences
Bioph
harmaceutica
al. Poster 05
5.060.
7. Pré
é-tratamentto com amifo
ostina em ne
europatia pe
eriférica indu
uzida pelo trratamento crrônico
com oxaliplatina
A oxa
aliplatina (O
OX) é uma geração
g
de agentes pla
atinos, que exibe uma p
potente ativ
vidade
citotó
óxica em rellação às célu
ulas cancero
osas humana
as, incluindo
o outros tipo
os de câncer, tais
como
o colorretal, ovariano e até pulmona
ar. Sua toxicidade se diifere de outrros composttos de
mesm
ma natureza
a, dentre eles o laringo
oespasmo, náuseas,
n
vô
ômitos, diarrréias, reações de
hiperrsensibilidade
e, fadiga, fib
brose pulmo
onar e neuro
opatia perifé
érica, sendo o último ob
bjetivo
desse
e estudo. A amifostina vem ganha ndo destaqu
ue dentre os vários fárrmacos estudados
para prevenir ne
eurotoxidade
e, por apre sentar ação
o antioxidante, além de
e ser um agente
a
citoprotetor de largo especttro. Possivellmente o effeito neurotó
óxico inicial da OX seriia por
meio de estresse oxidativo nos tecidoss periféricos
s (segundo dados da l iteratura). Sendo
S
assim
m, o estudo tem como objetivo
o
exam
minar o efeiito do pré-trratamento co
om amifostina no
mode
elo de neuro
opatia periférrica induzida
a pelo tratam
mento crônic
co com OX e
em camundo
ongos.
Os te
estes nocicep
ptivos foram
m realizados uma vez por semana, num
n
total de
e sete seman
nas. O
experrimento mostrou que a administra ção de OX no período com doses estabelecidas foi
capaz
z de dimin
nuir tanto o limiar no
ociceptivo té
érmico com
mo o mecân
nico de ma
aneira
signifficativa, tend
do pico no 42º
4
dia para
a o estímulo
o térmico e, também, n
no 42º dia para
p
o
estím
mulo mecânic
co, compara
ado ao dia i nicial. Desta
a maneira, o tratamento
to com amifostina
dos apresen
preve
eniu esse effeito para o teste térmicco e para o teste mecânico. Os dad
ntados
sugerrem que a amifostina possui
p
efeito
o neuroprote
etor, preven
nindo assim o surgimen
nto da
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neuro
opatia sensitiva periférrica por OX
X, oferecend
do subsídio para um p
potencial us
so na
preve
enção desse efeito colate
eral na quim
mioterapia do
o câncer.
Resumo originall: Efeito do
o pré-tratam
mento com amifostina no modello de neuro
opatia
perifé
érica induzid
da pelo trata
amento crôniico com o an
ntineoplásico
o oxaliplatina
a. Lino JA, Pontes
P
RB, R
Rolim FE, Vale ML, Ribeirro RA. UFC - Fisiologia e Farmacolog
gia. Pôster 0
05.059.
8. Efeito do citoe
esqueleto na
a hipoalgesia
a induzida por
p celecoxib
be em difere
entes modellos de
dor e
em ratos
Existe
e envolvime
ento de componentes do
o citoesquele
eto na hipoa
algesia induzzida por cele
ecoxib
(COX
X), em especial de filam
mentos actin
na. A ativação do citoes
squeleto foi demonstrada na
respo
osta à agentes nocicepttivos que re
equerem via
as de sinaliz
zação intrace
elular complexas,
como
o as induzidas por in
njeções de carragenin
na (CG) e epinefrina, mas não pela
prosttaglandina E2
E
(PGE2).O objetivo deste trab
balho foi verificar
v
o envolvimentto de
micro
ofilamentos em diferente
es modelos pró-nocicepttivos. Os res
sultados dem
monstraram que a
ocorrrência da hipoalgesia depende
d
cru
ucialmente do modelo hipernocice
eptivo empre
egado
(PGE2 ou carrage
enina como agentes pró
ó-inflamatórios) e da parrticipação de
e microfilame
entos,
sugerrindo o envo
olvimento de
e diferentes v
vias de sinallização intracelular nos n
nociceptores
s.
Resumo originall: Cytoskele
eton effect on hypoallgesia cause
ed by celeccoxib in va
arious
inflam
mmatory paiin models in
n rats. Paiva -Lima P1, Rezende
R
RM2
2, Francischii JN1. (1) UF
FMG Farmacologia, (2) UFMG - Fis
siologia e Fa
armacologia. Pôster 05.0
067.
9. A iinterleucina--33 medeia o aumento d
de sensibilida
ade mecânic
ca em dor ne
europática
A dorr neuropática é uma con
ndição que o
ocorre após a lesão de um
u nervo no
o sistema ne
ervoso
centrral ou periférrico, tendo como
c
mecan
nismo importtante no pro
ocesso algés ico a liberaç
ção de
mediadores infla
amatórios, entre eles o TNF-α e as
s interleucin
nas. Estudoss em modelos de
doenças inflamattórias auto-imunes apon
ntam a partic
cipação da interleucina (IL)-33 med
diando
a hip
peralgesia cu
utânea e artiicular. O pre
esente traba
alho busca, então,
e
elucid
dar a participação
da IL
L-33 e da ativação do seu receptor, S
ST2, na hipe
ernocicepção
o mecânica e
em um mode
elo de
dor n
neuropática por constriçã
ão do nervo
o ciático (CCI). Animais ST2 deficien
ntes submetidos à
CCI n
não reprodu
uziram a hip
pernocicepçã
ão mecânica vista em animais com o ST2 func
cional.
Além disso, a administração de IL-33 po
or via intrate
ecal foi capa
az de mimettizar por um curto
nduzida pela
a CCI, o que
e não é obse
ervado em n
nenhum mom
mento
período a hipernocicepção in
quando a IL-33 é administra
ada em anim
mais deficientes para o ST2.
S
Os auto
ores demons
stram,
tamb
bém, que a ativação
a
de TLR4
T
(por LP
PS) e produç
ção de TNF-α, importanttes na induç
ção da
hiperrnocicepção no modelo de
d CCI, pare
ecem ter seu
us efeitos via
a ativação d o ST2 pela IL-33.
I
Em resumo, o trrabalho suge
ere a particip
pação da ativação dos receptores
r
S
ST2 pela IL-33 na
hiperrnocicepção mecânica no
o modelo de CCI.
Resumo original: Interleukin-33 mediate
es the increa
ased mechan
nical sensitiv
vity in the ch
hronic
consttriction injurry model of neuropathy in mice by activating ST2 receptorss. Rodrigues
s FC1,
Souza GR2, Carv
valho TT1, Schivo
S
IRS2, Xu D3, Liew
w FY3, Ferre
eira SH2, Cu
unha FQ2, Verri Jr
WA1.. (1) UEL - Ciências
C
Pato
ológicas, (2)) FMRP-USP - Farmacolo
ogia, (3) Uniiversity Glas
sgow Immu
unology Infe
ection, Inflam
mmation. Pô
ôster 05.026.
10. Um novo bloqueador de canal de cálcio (Tx3.3) fa
acilita a an
ntinocicepção
o em
camu
undongos tollerantes a morfina
m
A morfina é, frreqüentemente, a drog
ga escolhida para o tratamento
t
da dor crônica.
Entre
etanto, a uttilização desta droga é limitada pelo proces
sso de tolerrância analg
gésica
induz
zida pela sua
a administra
ação contínu
ua, e cujos mecanismos
m
não estão b
bem esclarecidos.
Sabe-se que um dos mecan
nismos analg
gésicos da morfina
m
é a inibição doss canais de cálcio
voltagem-depend
dentes (CCV
VDs) no corn
no dorsal da medula esp
pinal, e existtem evidências do
papel destes can
nais iônicos no processo
o de indução
o da tolerância analgésiica. O estud
do dos
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efeito
os da modulação de canais iônicoss na analges
sia tem com
mo importan
nte ferramen
nta as
toxinas isoladas de animais. O presente
e trabalho uttiliza uma to
oxina (Tx3.3
3) isolada de
e uma
espéc
cie de aranh
ha brasileira (Phoneutria nigriventer)), para estud
dar o papel d
da modulaçã
ão dos
CCVD
Ds no desen
nvolvimento da tolerânccia analgésic
ca induzida pela morfina
a. A Tx3.3 tem
t
a
capac
cidade de bloquear
b
de forma não
o-seletiva os
s CCVDs, in
nibindo prefferencialmen
nte as
corre
entes de cálc
cio tipo P/Q e R. Os auttores relatam
m que a adm
ministração espinal de Tx3.3,
T
em u
uma dose se
em efeitos antinocicepttivos, foi capaz não só de potencia
alizar a ativ
vidade
antinociceptiva da
d morfina (u
utilizada em
m uma dose sub-efetiva,
s
em animaiss não toleran
ntes à
morfiina), como também foi capaz de rrecuperar os
s efeitos anttinociceptivo
os da morfin
na em
animais submetid
dos ao mode
elo de induçã
ão de tolerância a opióid
des. Com esttes resultados, os
autorres sugerem
m uma possív
vel participa ção da ativa
ação espinal dos CCVDss nos mecanismos
de de
esenvolvimento da tolerâ
ância analgé
ésica.
Resumo origina
al: The no
ovel calcium
m channell blocker Tx3.3 facillitates morrphine
G
Rigo FK1,
F
Silva C
CR2, Gomez MV1,
antinociception in opioid tollerant mice. Dalmolin GD1,
Ferre
eira J2. (1) UFMG
U
- Farm
macologia, (2
2) UFSM – Química. Pôstter 05.047.
11. IL-17 induz hipernocicep
h
ção articularr em modelo
o de artrite in
nduzida por antígeno
A IL--17 é uma citocina pró
ó-inflamatóri a, encontrada em níveis elevados no soro e fluído
em animais
sinov
vial de paciientes com artrite reu
umatóide. Estudos expe
erimentais e
s têm
demo
onstrado que
e o bloqueio
o da IL-17, tanto com anticorpos como
c
em an
nimais deficientes
para IL-17, foram
m mais resistentes ao de
esenvolvimento da artrite por coláge
eno. Dessa forma,
f
nosso
o grupo de pesquisa de
emonstrou, pela primeirra vez, que a IL-17 é u
uma citocina
a prónocic
ceptiva em modelo
m
de artrite induzid
da por antíg
geno em cam
mundongos, e que este efeito
ocorrre por um mecanismo
m
dependente d
da liberação de vários mediadores
m
p
pró-inflamattórios.
A IL-17 induz hip
pernocicepçã
ão mecânica via liberaçã
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