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1. O papel do rec
ceptor NMDA
A na nocicep
pção induzida
a por carrage
enina no mo
odelo de artrrite da
articu
ulação tempo
oromandibular em ratoss
Pesqu
uisadores da
a Universidade Federal d
do Ceará esttudaram o papel dos recceptores NMDA na
hiperralgesia oroffacial da inflamação da articulação temporomandibular (AT
TM). Ratos Wistar
W
receb
beram injeção de carra
agenina (Cg
g) intrarticular na ATM
M esquerda e foi avalia
ada a
intensidade de hiipernocicepç
ção mecânica
a por meio de
d von Frey eletrônico. O antagonistta dos
recep
ptores NMDA
A, MK-801, foi adminisstrado por via intraperritoneal 30m
min antes da Cg.
Clore
eto de magn
nésio (MgCl2
2, v.o.) foi a
administrado durante 3, 5 ou 7 diass antes da Cg
C em
grupo
os diferentes de ratos. Os três gru
upos continuaram recebendo MgCll2 por até 7 dias
depois da injeçã
ão de Cg. O pré-trata
amento com
m o MK-801 inibiu a h
hipernocicepç
ção e
aume
entou o lim
miar nociceptivo em 83
3% no pico de hiperno
ocicepção (6
6ª hora) qu
uando
comp
parado ao grupo
g
contro
ole. O efeito
o antinociceptivo do MK
K-801 se prrolongou até
é 120
horas
s após uma única admin
nistração. O tratamento com MgCl2 (3 dias) au
umentou de modo
signifficativo o limiar nociceptivo em 3 1% na 6ª hora, quand
do compara
ado com o grupo
contrrole. Observou-se també
ém um aum
mento no lim
miar nocicepttivo em 56%
% na 6ª horra dos
grupo
os MgCl2, quando comp
parados ao ccontrole. Co
om esse estudo os auto
ores sugerem
m que
recep
ptores NMDA
A são importtantes na fa se aguda da
a hipernocice
epção na infflamação da ATM,
bem como na hip
peralgesia sustentada, q
que ocorre até
a sete dias
s após a inje
eção única de
d Cg.
Além disso, embora tenham
m apresenttado resultados preliminares, eles sugerem que
q
a
suple
ementação com
c
cloreto
o de magné
ésio tem efeito analgé
ésico e ofe
erece uma forma
a na disfunç
altern
nativa de se evitar a dorr inflamatória
ção temporom
mandibular.
Autorria do trabalho original: André Luiz C
Cunha Cavalcante; Maria
ana Lima Va
ale; Rafaelly Maria
Pinhe
eiro Siqueira; Joana Claudia
C
Bezzerra de Arraujo. Unive
ersidade Fe
ederal do Ceará,
C
Forta
aleza, CE, Brrasil.
2. En
nvolvimento da via da hemeoxigen
nase-1 (HO--1) no efeitto analgésico
o de um in
nibidor
seletiivo da ciclox
xigenase (CO
OX-2)
O tra
abalho apresentado por pesquisador
p
res das Unive
ersidades Fe
ederal do Ce
eará e Estadu
ual do
Vale do Acaraú, Ceará, teve
e como obje
etivo investigar o efeito
o de modula
adores da via
v da
eoxigenase-1 (HO-1), hemina, DM
MDC e Zinc
co-protoporfiirina IX - Z
ZnPP-IX (in
nibidor
Heme
seletiivo da HO-1
1) sobre o efeito antinocciceptivo do etoricoxibe (inibidor se
eletivo COX--2) no
mode
elo de conto
orção induzida por ácid
do acético. Camundongo
C
os Swiss ma
achos foram
m prétratad
dos com ettoricoxibe (inibidor sele
etivo da CO
OX-2; 0,1, 1 ou 10mg//Kg; i.p) ou
u com
modu
uladores da via Hemeox
xigenase-1/B
Biliverdina/M
Monóxido de
e Carbono (H
HO-1/BVD/C
CO), a
saberr: hemina (0,3, 1, ou 3mg/Kg; s.cc), DMDC (0,00025, 0,,025 ou 2,5
5μMol/Kg; s..c) ou
ZnPP
P-IX (1, 3 ou
o 9mg/Kg; s.c). Os animais pré
é-tratados com
c
etorico
oxibe ou co
om os
modu
uladores da via HO-1/BV
VD/CO receb
beram após 30
3 ou 60min
n a administ ração i.p de ácido
acétic
co, seguido da quantific
cação do nú mero de con
ntorções abd
dominais. Re
ealizou-se, ainda,
a
no m
mesmo mode
elo, a coadm
ministração de doses in
neficazes de etoricoxibe
e com hemina ou
DMDC
C e de uma
a dose efetiv
va de etoriccoxibe com ZnPP-IX. Após 4 h da injeção de ácido
acétic
co, a bilirrub
bina (produtto da conve
ersão de BVD
D pela enzim
ma BVD red utase) foi, então,
e
dosad
da no lavado
o peritoneal. Os autoress demonstraram que a hemina
h
ou D
DMDC reduziram o
núme
ero de conto
orções abdominais, enqu
uanto que o ZnPP-IX po
otencializou o efeito do ácido
acétic
co e aumenttou o número de contorrções. A coa
administração de etorico
oxibe com he
emina
ou DMDC reduziu
u o número de contorçõ
ões. Já na co
oadministraç
ção de etoriccoxibe com ZnPPIX, observou-se que o ZnPP--IX reduziu o efeito ana
algésico do etoricoxibe.
e
Os pesquisa
adores
concluíram que a via da HO-1/BVD/CO é ativada nos modelos de contorção por ácido acético
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e o efeito analgésico do etoricoxibe
e
parece dep
pender da participação
p
da via da
a HO1/BVD/CO.
Autorria do traba
alho original: Jordana A
Alverne de Aguiar;
A
Lívia
a Cunha Rio
os; Sarah Pa
atrício
Andra
ade; Mirna Marques Bezerra.
B
Un
niversidade Federal do Ceará, So
obral, CE, Brasil;
B
Unive
ersidade Esta
adual Vale do
d Acaraú, S obral, CE, Brasil.
3. Participação de
e adrenocep
ptores β1 na dor da artic
culação temp
poromandibu
ular
As disfunções tem
mporomandibulares (DT
TMs) são con
ndições dolorosas comum
mente assoc
ciadas
à infflamação e frequentem
mente contro
oladas pelo uso de drrogas antiin
nflamatórias nãoesterroidais (AINEs) ainda que
q
muitos pacientes apresentem intolerânci a ao tratam
mento
prolo
ongado ou não responda
am aos seuss efeitos. Sa
abe-se que a dor inflam
matória possui um
ponente simpático que pode
p
predom
minar em ca
asos com me
enor sensibillidade aos AINEs.
A
comp
Dessa
a forma, os autores do presente trrabalho tiverram como objetivo avaliiar a presen
nça do
RNAm
m de adreno
oreceptores AR-β1
A
no gâ
ânglio trigem
minal, a participação dessses receptorres na
nocic
cepção da AT
TM (articulação temporo
omandibularr) e os poss
síveis mecan
nismos envo
olvidos
nesse
e processo. Para a avaliação da pa
articipação dos receptores AR-β1 n
na nocicepção da
gonista de AR-β1
ATM foram utilizados salina,, formalina 1,5% (agente nociceptivo) e um ag
A
(dobu
utamina), qu
ue foi coadm
ministrado ccom o antag
gonista seletivo de AR-β
β1, atenolol (6μg)
ou co
om o antiinfflamatório dexametason
d
na (5μg) na ATM. O co
omportamentto nociceptivo foi
quantificado durrante 45 minutos
m
e u
utilizado como medida quantitativ
va de dor. Para
quantificação do RNAm de AR-β1,
A
1 horra após a injeção de carragenina ou
u salina nas
s duas
ATMs
s, os gânglios trigeminais foram d
dissecados, foi realizada a extraçã
ão do RNAm
m e a
expre
essão foi avaliada atra
avés de PC
CR em tempo real. O comportam
mento nocice
eptivo
provo
ocado pela administraç
ção da dob
butamina na
a ATM de ratos
r
foi si milar à res
sposta
nocic
ceptiva provocada pela formalina. A coadminis
stração de atenolol ou d
de dexametasona
reduz
ziu o comportamento nociceptivo induzido pela dobutam
mina. Além disso, os dados
demo
onstraram a presença de RNAm do AR-β1 no gânglio
g
trige
eminal, suge
erindo a pre
esença
desse
es receptore
es na região
o da ATM. E
Estes resulta
ados sugere
em que os rreceptores AR-β1
A
partic
cipam da dor
d
na ATM através da
a ação de catecolamin
nas sobre e
esses receptores,
localizados em neurônios aferentes
a
prrimários, e por meio de um meccanismo ind
direto,
mediado pela lib
beração de mediadores inflamatório
os induzida pela ação de catecolaminas
sobre
e AR-β1 pre
esentes em células
c
infla matórias. Desta
D
forma, os β-bloqu
ueadores seletivos
para AR-β1 podem ser con
nsiderados u
uma alternativa interess
sante para o tratamen
nto de
entes com do
or da ATM qu
ue não tolera
ondem bem ao tratamen
nto com AINEs.
pacie
am ou respo
Autorria do trabalho original: Tambeli CH
H; Fávaro-M
Moreira NC; Melo VS; Fu
urini R; Okotti LW.
FOP-UNICAMP e Universidade
e do Estado do Amazona
as.
4. An
ntidepressivo
o aumenta duração de effeito da eletroacupunturra
A ele
etroacupuntu
ura (EA) é frequenteme
ente indicada
a para alívio
o da dor de diversas origens.
Quan
ndo a dor atinge
a
a cronicidade, se
eu tratamen
nto e alívio se tornam bastante difíceis.
Antid
depressivos, principalme
ente os tricííclicos (TCA)), gabapentiina, pregaba
alina, cetam
mina e
outro
os são exten
nsamente uttilizados parra o alívio da
d dor crônica. Fais RS
S e colabora
adores
inves
stigaram se a analgesia desencadea
ada pela EA é complementar à prov
vocada pelos TCA
em m
modelo de do
or evocada por
p incisão ccirúrgica em ratos (160 gramas; n = 6 por grup
po). A
administração do TCA amittriptilina i.p
p. (AMT; 0,8 mg/kg; um inibidorr não-seletiv
vo da
recap
ptação de se
erotonina e noradrenalin
na) foi feita previamentte à incisão cirúrgica feita na
pata traseira dire
eita. Após leve anestesia
a com isoflurano inalatório (0,5%), os animais foram
subm
metidos dura
ante 20 minutos à ele
etroacupuntu
ura com fre
equência de
e 100Hz ap
plicada
bilate
eralmente no
os pontos de
e acupuntura
a Zusanli (S
ST36) e Sany
yinjiao, 60 m
minutos depo
ois da
administração de
e AMT. A avaliação da n
nocicepção mecânica
m
foi feita no von
n Frey eletrônico,
que d
mecânico na
demonstrou que a incisã
ão cirúrgica reduziu sign
nificativamen
nte o limiar m
a pata
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ipsila
ateral, reduç
ção que foi parcialment e inibida no
os animais submetidos
s
à EA. Ainda
a, nos
animais que rec
ceberam pré
é-tratamento
o com AMT o efeito an
ntinociceptiv
vo da EA de
e alta
frequ
uência foi pro
olongado.
Autorria do trabalho original: Rafael Sobrrano Fais; Glláucia Melo Reis;
R
Ana Ca
arolina Rossa
aneis;
Wiliam Alves Prad
do. USP, Rib
beirão Preto,, SP, Brasil.
5. En
nvolvimento do núcleo submédio talâmico na
a nocicepção induzida pela estimu
ulação
elétrica do córtice
e retroesplênio
A esttimulação elé
étrica (ES) do
d córtex ce
erebral é um
ma técnica uttilizada para o manejo da
d dor
intrattável em mu
uitos pacientes. No entan
nto, o mecan
nismo precis
so envolvido na modulaç
ção da
dor p
pelo córtex cerebral perrmanece dessconhecido. Anteriormente mostrou
u-se que a ES do
córte
ex retrosplen
nial (RSC) produz antino
ocicepção em ratos sem
m alteraçõess no desemp
penho
moto
or dos anim
mais. Este efeito dep
pende em parte da ativação
a
de
e vias inibiitórias
desce
endentes se
em modulaçã
ão serotonin
nérgica ou muscarínica
m
no núcleo a
anterior pre
etectal
(APtN
N). O objetiivo do estudo foi exam
minar se o núcleo subm
médio talâm
mico está ou
u não
envolvido na mod
dulação da estimulação
e
elétrica na antinocicepç
a
ão induzida a partir do córtex
c
retrosplenial. Parra isto, foram utilizadoss ratos Wisttar que sofre
eram implan
ntação crôniica de
um e
eletrodo unip
polar no RS
SC, uma cân
nula guia no
o SM ipsilate
eral e o testte de retirada de
cauda
a. Os resulttados sugerrem que um
m efeito anttinociceptivo produzido pela estimu
ulação
elétrica a partirr da RSC, além de u m possível envolvimen
nto de μ-op
pióides na APtN,
dependem da ativação de um
ma via inibitó
ória descend
dente que uttiliza o Sm ccom modulaç
ção μopióid
de.
Autorria do trabalho original: Gláucia Melo
o Reis; Ana Carolina Rossaneis; Raffael Sobrano
o Fais;
Wiliam Alves Prad
do. USP, Rib
beirão Preto,, SP, Brasil.
IUPHAR – World Pha
arma 2010
6. No
ovo modelo experimenta
e
al para avalia
ar a ativação
o de receptores TRPV1
Maria
anthi Papako
osta e outro
os pesquisa
adores da Pfizer
P
Ltd (K
Kent, UK), d
do King’s College
C
(Lond
dres, UK) e da Nanion Technologie
es (Munique, Alemanha)
) (Innovativ
ve approache
es for
scree
ening TRPV1
1 antagonistts using nox
xious heat as
a a stimulus for open
ning the cha
annel)
desen
nvolveram in
nteressante e robusto te
este para ava
aliar a ativaç
ção de recep
ptores TRPV1 pelo
calor, como form
ma de iden
ntificar anta
agonistas de
e canais qu
ue não caussam hiperte
ermia.
ptores TRPV
V1 são ligad
dos a canaiss iônicos qu
ue responde
em a estímu
ulos que ex
xcitam
Recep
fibras
s C e Aδ. Redução da atividade desses rece
eptores pode
e reduzir a dor inflamatória
(Cate
erina et al, Nature 1997; 389:816 -824) mas tal benefício
o pode ser acompanhado de
aume
ento da tem
mperatura co
orporal, com
mo demonstrrado com o composto A
AMG517 (Wong e
Gavv
va, Brain Res.
R
Rev. 2009;
2
60: 267-277). O método descrito pe
ermite iden
ntificar
comp
postos com menor
m
risco de produzir elevação da
a temperaturra corporal.
7. Ne
europatia química e Neurotropina
Oxaliplatino, usa
ado no trata
amento do câncer coloretal, pode causar neu
uropatia periférica
aguda e neuropa
atia crônica. Neurotrop
pina, da fam
mília dos fatores neurottróficos, tem
m sido
eventtualmente utilizada
u
no tratamento de dores crônicas. O uso
u
repetido
o de neurotrropina
reverrte a neurop
patia induzid
da pelo pacclitaxel sem afetar a attividade anttineoplásica desta
droga
a em ratos (Kawashiri et al, Eur J Cancer 20
009; 45: 15
54-163). No
obuaki Egash
hira e
outro
os pesquisadores do Hospital Un
niversitário Kyushu, Fu
ukuoka, Jap
pão, provoc
caram
hiperralgesia agud
da ao frio e alodinia meccânica induz
zidas por oxa
aliplatino (4 mg/kg, i.p.,, duas
vezes
s por seman
na) em rato
os. A admin istração rep
petida de ne
eurotropina aliviou a alodinia
mecâ
ânica, mas não a hipe
eralgesia ao
o frio (Neurrotropin relieves the ox
oxaliplatin-induced
axonal em nervo
perip
pheral neuro
opathy by in
nhibiting neu
urodegenera
ation). A de
egeneração a
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ciátic
co de rato, mas não a injúria celullar provocad
da pelo oxaliplatino em
m gânglios da raiz
dorsa
al de ratos
s, também foi inibida por neuro
otropina. Os
s autores cconcluem que
q
a
administração re
epetida de neurotropina alivia a alo
odinia mecân
nica por inib
bir a degene
eração
axona
al provocada
a pelo antine
eoplásico e p
pode ser útil no tratamento desse tip
po de neuropatia.
8. O receptor CB2 e a ativaçã
ão da via NO
O-cGMP-PKG
G periférica
Herve
era e outrros pesquisa
adores da Universidad
de Autônom
ma de Barccelona, Esp
panha,
demo
onstraram que a dor ne
europática i nduzida porr constrição crônica do nervo ciátic
co em
camu
undongos foii atenuada e o efeito anttinociceptivo
o do JWH-01
15 (agonista de receptorr CB2)
foi in
ntensificado pela injeção intraplanttar de NANT
T (inibidor da
d NO-sinta
ase tipo 1), ODQ
(inibidor da guan
nilatociclase)) e Rp-8-pC PT-cGMPs (iinibidor da PKG)
P
(The ro
role of nitric oxide
he local an
ntinociceptive
e effects a nd express
sion of cann
nabinoid-2 receptors during
d
in th
neuro
opathic pain in mice n-m
methyl-d-asp
partate chan
nnel blocking
g propertiess of dual reu
uptake
inhibiitors). A exp
pressão basa
al de recepto
ores CB2 em
m gânglios da
a raiz dorsal e medula espinal
foi se
emelhantes em
e animais selvagens e NOS1-KO antes
a
da injú
úria ao nerv
vo. Após a in
njúria,
a exp
pressão de receptores
r
CB2
C
aumento
ou em gânglios da raiz dorsal de an
nimais selva
agens,
mas não em animais NOS1-KO. Os resu
ultados indic
cam que inativação da v
via NO-cGMP
P-PKG
perifé
érica iniciada
a pela NOS-1 melhora o efeito antin
nociceptivo da ativação d
de receptores CB2
perifé
éricos. Além
m disso, o receptor CB
B2 e o ON sintetizado pela NOS- 1 parecem estar
implic
cados na ativação da transcrição de gene CB2
C
que oco
orre durante
e quadro de dor
neuro
opática.
9. D--aminoácido--oxidase e dor crônica
Yong Xiang Wan
ng e colaborradores da S
Shanghai Jia
ao Tong University Sch
hool of Pharm
macy,
Shanghai, PR Ch
hina, avaliara
am o papel da D-amino
oácido-oxida
ase (DAO) n
na dor crônic
ca em
camu
undongos (D
Discovery an
nd characterristics of ind
ducible spina
al d-amino a
acid oxidase
e as a
novell target for the
t
treatmen
nt of chronicc pain). A DA
AO é enzima encontrada
a em fígado, rim e
sistem
ma nervoso central que
e catalisa rea
ação de dea
aminação de
e aminoácido
os. Foi obse
ervado
que a hiperalge
esia induzid
da por form
malina foi 60%
6
menos
s intensa e
em camundongos
DAO-/- do que
q
em camundongos dd
dY/DAO+/+. Injeção sis
stêmica de i nibidores da
a DAO
ddY/D
bloqu
ueou hiperalgesia por fo
ormalina ou ligadura de
e nervo, mas
s não altero
ou a respostta dos
animais em mod
delos de dorr aguda. A l igadura de nervo espinal e o desaffio periférico
o com
forma
alina aumen
ntaram a exp
pressão de g
gene espinal da DAO. Os
O resultadoss apontam para
p
a
DAO espinal com
mo novo alvo no tratamen
s crônicas.
nto de cores
10. N
Neuroplasticidade patológ
gica e recep
ptores NMDA
A
A reg
gulação da função
f
de re
eceptores esspinais do tipo NMDA (N
NMDA-R) é u
um dos prin
ncipais
meca
anismos envo
olvidos na hipersensibili dade à dor. Em sinapses
s glutamatérrgicas os NM
MDA-R
são s
sensibilizados pela famíliia Src de tiro
osinakinases
s que, por su
ua vez, são contrapostas pela
ação de tirosinafo
osfatases, in
nclusive STE P. A própria kinase Src, que se enco
ontra ancora
ada no
NMDA
A-R pela proteína ND2
2, atua com
mo ponto de
d convergências de m
múltiplas cas
scatas
sinaliizadoras que
e sensibiliza
am a ativid ade de NMDA-R. Mike Salter, da Universidad
de de
Toron
nto, Ontario
o, Canadá (N
NMDA recep
ptors and ch
hronic pain hypersensiti
h
ivity) demon
nstrou
que o peptídeo Src40-49Tat inibe a an
ncoragem da Src ao co
omplexo NM
MDA-R e que sua
administração es
spinal ou sis
stêmica sup
prime o com
mportamento nociceptivo
o em modelos de
dor in
nflamatória ou neuropáttica. O mesm
mo peptídeo,, no entanto
o, não teve e
efeito nos lim
miares
senso
oriais basais
s, nas respos
stas nocicep tivas agudas
s ou em cam
mundongos n
nocaute para Src.
Como
o maior conclusão deste
e estudo fica
a a observação de que a perda da sensibilizaç
ção de
NMDA
A-R mediad
da por Src suprime ne
europlasticid
dade patológica sem a
as consequê
ências
deletérias do bloq
queio direto do NMDA-R
R.
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