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1. De
eficiência do receptor da IL-33 reduzz inflamação
o artrítica sép
ptica em cam
mundongos
Este estudo inves
stigou o env
volvimento d
da IL-33 na fisiopatologia
f
a da artrite sséptica. A IL
L-33 é
uma citocina da família
f
da IL
L-1, a qual s inaliza atrav
vés do receptor ST2 e ind
duz uma res
sposta
imune do tipo Th2.
T
Recente
emente, foi demonstrad
do que a IL
L-33 também
m induz res
sposta
Th1/T
Th17 e em modelos de artrite reum
matóide aum
menta a resp
posta inflam atória por in
nduzir
migra
ação de neu
utrófilos parra as articu lações. Além
m disso, esttudos têm d
demonstrado
o que
pacie
entes com artrite reum
matóide são
o mais susceptíveis a sepse. Ne ste trabalho, foi
obserrvado que a administração de Stap
phylococcus aureus na articulação
a
d
dos camundongos
causo
ou hipernocicepção mecâ
ânica, edem
ma e migração de neutróffilos os quaiss foram redu
uzidos
em a
animais ST2
2 nocautes. Assim, esttes resultad
dos sugerem
m que a ILL-33 particip
pa da
respo
osta inflamatória induzid
da durante a artrite séptica e que uma terapia
a com antic
corpos
anti-IIL-33 pode ser
s uma imp
portante alte
ernativa para
a reduzir a inflamação e a infecção neste
tipo d
de doença.
Autorria do trabalho original: Staurengo--Ferrari L1, Cardoso RD
DR1, Xu D2, Liew FY2, Cunha
C
FQ3, Pelayo JS4, Saridakis HO4, Verri JJr WA1 1UE
EL − Ciência
as Patológica
as, 2Univers
sity of
Glasg
gow − Immu
unology Infe
ection, Inflam
mmation, 3F
FMRP-USP, 4UEL
4
− Micro
obiologia, 6U
UEL −
Ciênc
cias Patológicas
2. Fa
ator inibitório
o da migraç
ção de macrrófagos (MIF
F) está envo
olvido em ca
ascata de ev
ventos
que levam à hipe
ernocicepção
o inflamatória
a em camun
ndongos
Difere
entes tipos de
d mediadorres inflamató
órios estão envolvidos
e
na sensibiliza
ação do nocic
ceptor
(hipe
ernocicepção). Após a injeção de
e carragenin
na na pata de camun
ndongos, ca
ascata
seque
encial de mediadores
m
é acionada (participação
o de TNF-α, IL-1β e C
CXCL1) levando à
libera
ação de prod
dutos finais (prostagland
dinas e amin
nas simpátic
cas). O obje
etivo foi anallisar a
partic
cipação da citocina MIF no dese
envolvimento de hiperrnocicepção inflamatória em
camu
undongos. O Estudo dem
monstrou que
e MIF foi cap
paz de induz
zir hipernociccepção em dose
d
e
temp
po-dependen
nte. A hiperrnocicepção mecânica foi
f
reduzida em camun
ndongos noc
cautes
para a citocina MIF
M após a in
njeção de ca rragenina, quando
q
comp
parados aos animais norrmais.
s resultados sugerem que a MIF te
em uma parrticipação im
mportante de
e hipernocicepção
Estes
inflam
matória.
Autorria do traba
alho original: Costa VV1
1, Amaral FA
A2, Sachs D3,
D Tavares LD4, Scopa
a IP2,
Morca
atty TQ1, Teixeira
T
MM1
1, Souza DG
G2; 1UFMG − Bioquímica e Imuno
ologia, 2UFMG −
Micro
obiologia, 3F
FMRP-USP − Farmacolog ia, 4UFMG − Fisiologia e Farmacolog
gia
3. En
nvolvimento dos recepto
ores TRPA1 na indução e manutenção da hipe
eralgesia ind
duzida
pela prostaglandiina
Os receptores io
onotrópicos TRPA1 perrtencem à família dos canais TRP
P (receptore
es de
poten
ncial transitó
ório), expre
essos princip
palmente na
as fibras C nociceptivass e tem rec
cebido
atenç
ção especial devido ao
o seu papell nos mecanismos infla
amatórios d
da nocicepçã
ão. O
objettivo do prese
ente estudo foi verificarr se o TRPA1
1 medeia a indução ou a manutenç
ção da
hiperralgesia mec
cânica induzida pela injeçção intraplan
ntar de prostaglandina ((PG). Para is
sto, os
autorres co-administraram PG (100ng)) ou seu veículo
v
na pata de ra
atos Wistarr com
antag
gonistas dos
s receptores
s TRPA1 (H
HC030031: 300 e 1200
0 μg) ou sseu veículo, para
dução da hip
verificar o papel desses recep
ptores na ind
peralgesia. Para
P
avaliar o papel do TRPA1
T
na m
manutenção da
d hiperalge
esia instalada
a, os antago
onistas foram
m administra
ados 2h e 55 min
após a injeção da PG. Os au
utores també
ém realizara
am a administração de O
ODN antisen
nse ou
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mism
match para re
eceptores TR
RPA1 no esp
paço subarac
cnóideo lombar, durante
e quatro dia
as. NO
quartto dia, PG ou veículo foram injetado
os na pata. A hiperalgesia mecânica
a foi medida
a com
Von F
Frey eletrônico na 3ª e na 6ª h apó
ós a injeção de PG. Foi verificado
v
qu
ue o bloqueiio dos
recep
ptores TRPA
A1 com antagonistas e a administração do ODN
O
antisen
nse para TRPA1,
reduz
ziram a hipe
eralgesia indu
uzida pela P
PG nos difere
entes esquem
mas de trata
amento. Com
m isto,
os au
utores sugerrem que os receptores T
TRPA1 contrribuem para a indução e manutenç
ção da
hiperralgesia induzida pela PG, indica ndo uma possível
p
esttratégia terrapêutica pa
ara o
tratamento da do
or inflamatórria baseada no bloqueio desses rece
eptores.
Autorria do traba
alho original: Bonet IJM
M1, DallAcq
qua M2, Zampronio AR
R3, Tambeli CH1,
Parad
da CA4, Fischer L2; 1FOP-UNICAMP − Ciências Fisiológicas, 2UFPR − Fi siologia, 3UFPR −
a
Farmacologia, 4U
UNICAMP − Farmacologia
F
4. Fra
actalcina exp
pressa no gâ
ânglio da rai z dorsal med
deia dor infla
amatória
Os autores dess
se trabalho verificaram se a ativação das céllulas satélite
es (presentes no
gânglio da raiz dorsal
d
- GRD
D) por fracta
alcina poderiia estar envolvida na ca
ascata de ev
ventos
respo
onsáveis pe
ela dor in
nflamatória (hipernocic
cepção). Pa
ara testar essa hipó
ótese,
que a quim
prime
eiramente verificaram
v
miocina fractalcina, qu
uando admiinistrada po
or via
intrag
ganglionar, induz hipernocicepção mecânica e esse efeito
o hipernocice
eptivo foi abolido
também, que
pela administraç
ção de antticorpo conttra essa qu
uimiocina. Avaliaram,
A
q
a
hiperrnocicepção induzida pela carrageni na foi inibida pelo antic
corpo contra essa quimiocina.
de células satélites isola
Experimentos in vitro utilizan
ndo cultura d
adas (GRD) verificaram que a
fracta
alcina induz liberação de
d TNF-α e IL-1β. No geral,
g
duran
nte um proccesso inflamatório
perifé
érico, a fra
actalcina po
ode ser lib
berada no GRD, contribuindo parra a gênes
se da
hiperrnocicepção inflamatória
a por um m
mecanismo dependente
e da estimu
ulação de células
c
satéliites para a produção de
d citocinass pró-inflam
matórias e estimulação
e
da enzima COX,
induz
zindo a form
mação de pro
ostanoides p
pró-inflamató
órios respon
nsáveis pela sensibilizaç
ção do
nocic
ceptor.
Autorria do traballho original: Souza GR1 , Cunha TM, Lotufo CMC, Talbot J, Bozzo TA, Cunha
C
FQ, F
Ferreira SH − FMRP-USP
P − Farmacollogia
5. Hipernocicepçã
ão inflamató
ória do múscculo depende
e da ativação das vias d
de sinalização ERK
e NF--kB
Vário
os estudos têm
t
mostrado que a q
quinase regu
ulada por sinais extraccelulares (ER
RK) é
importante na dor
d
inflamattória. Além disso, o fa
ator de tran
nscrição nucclear-кB (NF
F-кB),
tamb
bém age na dor
d e na inflamação. Os autores esttabeleceram no presente
e trabalho o papel
do NF
FкB e do ERK na fase inicial da hipe rnocicepção inflamatória
a muscular. Os pesquisa
adores
demo
onstraram que a ativação da ERK e do NF-кB
B pode contrribuir para a indução da
d dor
inflam
matória mus
scular. Assim
m, a supresssão do NF-к
кB e da ERK
K poderia se
er uma estra
atégia
prom
missora para o tratamentto da dor infllamatória muscular.
Autorria do traballho original: Lima FO1, Verri Jr WA 2, Ribeiro dos
d Santos R
R3, Soares MBP3,
M
Villarrreal CF4 1U
UEFS − Biotecnologia, 2UEL − Ciê
ências Patológicas, 3CP
PqGM-FIOCR
RUZ −
Bahia
a, 4USP − Fa
armacologia
13thh World Con
ngress on P
Pain - Monttreal, Canad
dá - IASP 2
2010
6. Papel do íon cá
álcio nuclearr neuronal n a dor inflam
matória crônic
ca
A pla
asticidade ne
euronal perm
mite o desen
nvolvimento de alterações estrutura
ais em respo
osta à
experriência e como adaptação às condiçções mutanttes e a estím
mulos repettidos. O íon cálcio
tem papel extre
emamente importante, que vai de
esde a liberração de ne
eurotransmis
ssores
induz
zida pela de
espolarização
o da membrrana até pro
ocessos tran
nscricionais no núcleo celular
c
por a
ativação de diversas
d
vias
s de sinaliza
ação depende
entes de cálcio (Ca2+). Estudos rec
centes
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demo
onstraram que
q
o aume
ento do cálccio no citoso
ol desencad
dearia aume
ento de cálc
cio no
núcle
eo, com ativação de dive
ersas vias, i nclusive a via
v Ca2+/pro
oteína quinasse IV depen
ndente
de ca
almodulina (CaMKIV). As
A vias de sinalização ativadas po
or Ca2+ em
m compartim
mentos
extra
a ou intranu
ucleares lev
vam à fosfo
orilação do CREB (cAM
MP response element-biinding
prote
ein) e, conse
equentemen
nte, modifica
am a expres
ssão genétic
ca. Sabe-se que o influxo de
Ca2+
+ no citosol dos neurônios do corno
o dorsal da medula esp
pinal, induzid
do por atividades
nocic
ceptiva, tem sido caracte
erizado com
mo importantte em modelos animais experimenta
ais de
inflam
mação perifé
érica crônica
a induzida por Adjuvan
nte Completto de Freud
d (CFA). Tod
davia,
nada se sabe acerca da regulação potencial do cálcio nuclear ne
euronal em vias
hiperrnociceptivas
s. Os autorres avaliara m a contribuição do cálcio neurronal nuclea
ar em
mode
elos animais
s de hipernocicepção a
aguda e crônica utilizan
ndo o vírus adeno-asso
ociado
(AAV
V) com o intu
uito de manipular os sin
nais de cálcio nuclear em
m neurônioss espinais in
n vivo.
Os a
animais rece
eberam adm
ministração intratecal do AAV e os padrões d
de propagação e
infecç
ção foram analisados po
or técnica de
e imunohisto
oquímica. A ação
a
viral blo
oqueia o cálcio no
núcle
eo neuronal ou leva a um
ma superexp
pressão de CAMKIV
C
de maneira
m
dom
minante-neg
gativa,
levan
ndo a uma redução ace
entuada da hipernocicepção térmic
ca ou mecân
nica nos mo
odelos
experrimentais de inflamaçã
ão periférica
a crônica. Diferentemen
D
nte dos outtros estudos
s que
mostram que o cálcio pos
ssui importa
ante papel na formação da mem
mória e tam
mbém
neuro
oproteção, o estudo acim
ma citado ex
xpôs, pela prrimeira vez, evidências q
que os íons cálcio
podem exercer papel impo
ortante tamb
bém na tra
ansição da hipernocicep
pção inflamatória
aguda para a crô
ônica.
Autorria do trabalho original:: D. Vardeh,, H. E. Freittag, A. Hage
enston, H. B
Bading, R. Kuner,
K
Inst. of Pharmac
cology, Univ
v. of Heidelb
berg, Heidelberg, Germ
many; Dept. of Neurobio
ology,
Interdisciplinary Ctr. for NeuroSci.s, Univ
v. of Heidelb
berg, Heidelb
berg, Germa ny
7. Papel do TRPC
C3 na dor infflamatória
O R
Receptor de
e Potencial Transiente
e (TRP) faz parte da superfam
mília dos canais
c
trans
smembrana permeáveis a cátions q ue são agru
upados dentrro de seis su
ubfamílias: TRPV,
TRPP, TRPM, TRP
PA1, TRPML e TRPC. Mui tos canais TRP
T
são exprressos ampla
amente em vários
v
os, incluindo
o o sistema
a nervoso ccentral e o periférico. Alguns
A
cana
ais TRP têm
m sido
tecido
assoc
ciados a fu
unções sens
soriais, entrre eles o TRPC está associado à nocicepç
ção e
meca
anotransduçã
ão. Dentre os
o canais TR
RPC, o TRPC3
3 é altamente expresso em neurônios do
xpressam TRPV1,
gânglio da raiz dorsal
d
(GRD)) de pequen
no e médio diâmetro,
d
os
s quais co-ex
or e um marcador parra neurônios nociceptiv
vos. No pre
esente estud
do os
um ttermo-senso
autorres geraram dois camun
ndongos noccautes utiliza
ando o siste
ema Cre/lox P para estu
udar o
papel do TRPC3. O primeiro, expressa C
Cre sob o con
ntrole do pro
omotor Nav 1.8. O Nav 1.8 é
expre
esso exclusiivamente em
m uma gra nde proporç
ção de neurônios de p
pequeno e médio
m
diâmetro no GRD
D que são principalmente
e os nociceptores. Camu
undongos TR
RPC3 nocaute
es em
nocic
ceptores esp
pecíficos aprresentaram coordenação motora normal.
n
Além
m disso, o limiar
basall destes aniimais tanto no estímulo
o térmico como
c
no me
ecânico não foi alterado. No
mode
elo de dor inflamatória foi observa do que o TRPC3 está envolvido
e
na
a hipernocicepção
decorrrente de infflamação. Além disso, C
Cre também foi expresso
o sob o conttrole do promotor
adviliin (proteína do citoesqu
ueleto especcificamente expressa em
m neurônioss do GRD) e isto
perm
mitiu criar um
m camundon
ngo nocaute
e de TRPC3 “pan-GRD” e assim obsservar o pap
pel do
TRPC
C3 em neurô
ônios sensoriais de diâm
metro grande
e na dor. Ap
pesar de sua
a distribuiçã
ão nos
neurô
ônios senso
oriais e seu papel pot encial como
o mecanose
ensor, o TR
RPC3 não parece
p
contrribuir para a transdução
o de estímulo
os mecânico
os nocivos nos neurônio
os sensoriais
s, mas
supre
eendentemente está env
volvido na hiiperalgesia inflamatória.
Autorria do trabalho original: K. Quick, C. Cendan, M. Nassar, J. Zhao1, LL. Birnbaum
mer, J.
Wood
d, WIBR, Un
niv. Coll. Lon
ndon, Londo
on, United Kingdom;
K
NIE
EHS, Researrch Triangle Park,
NC, U
USA
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8. Du
uloxetina é eficaz
e
no manejo da dor crônica
V. Sk
kljarevski e cols., da Eli Lilly and C
Company, In
ndianapolis, USA revisarram a eficác
cia da
dulox
xetina (60 a 120mg/dia
a) em onze estudos clíínicos multic
cêntricos du
uplo-cegos para
p
o
mane
ejo da dor crônica em 4 condições cclínicas: neu
uropatia diab
bética perifé
érica, fibromialgia,
osteo
oartrite e dor lombar. O período de o
observação foi
f em média
a de 3 mese
es após o início do
tratamento. Em 9 estudos o efeito anal gésico da duloxetina foi significativ
vamente maior do
que o do placebo
o. Em 8 estudos, os paccientes referiram significante reduçção da severridade
da do
or e melhora
a do estado físico.
f
Autorria do trabalho original: V. Skljarevsski e cols., Eli Lilly and Company,
C
In dianápolis, USA
U
9. De
eficiência na captação de glutamato
o por neurôn
nios espinais
s transforma
a células glia
ais em
“interrneurônios excitatórios”
e
H. Niie e cols., da
d Universida
ade do Texa
as e do And
derson Cance
er Center, H
Houston, TX, USA
avalia
aram o papel de transp
portadores d
de glutamato na regulação da interração bidirecional
entre
e neurônios e células gliais
g
na me
edula espinal. Os auto
ores utilizara
am o métod
do de
registtro de whole cell volta
age-clamp e
em cortes de
d medula espinal man
ntidos em banho
b
conte
endo DL-TBO
OA, inibidor não transpo
ortável do tra
ansportador de glutamatto. O aumen
nto da
conce
entração exttracelular de
e glutamato resultou na
a ativação de
d receptore
es metabotró
ópicos
do tip
po 5 e a liberação espo
ontânea e ev
vocada de glutamato
g
po
or células glliais. O gluta
amato
assim
m liberado pela
p
glia atu
uou sobre rreceptores NMDA
N
extras
sinápticos g
gerando corrrentes
despo
olarizantes lentas e pote
enciais de açção em neurônios superfficiais do corrno dorsal.
Autorria do trabalho original: H. Nie e col s., Universid
dade do Texa
as e Anderso
on Cancer Center,
Houston, TX, USA
A
10. E
Efeito analgé
ésico do “cruzar os braço
os”
D. M
M. Torta e cols.,
c
das Universidade
U
es de Milão e de Turim
m, Itália, Un
niversity Co
ollege,
Londres, UK, Ins
stituto de Pesquisa Princce of Wales, Sydney, Austrália, utilizzaram volun
ntários
para avaliar a hip
pótese de qu
ue cruzar oss braços sobre a linha média
m
do corp
po poderia alterar
a
o pro
ocessamento
o multimoda
al eliciado p
o nocivo ou
u táctil. Forram analisadas a
por estímulo
intensidade de percepção
p
do
o estímulo e as alteraç
ções do EEG
G eliciadas p
por estímulo
os não
vos ou nocivo
os gerados por
p raios lasser aplicados
s sobre a pele do dorso da mão enquanto
nociv
os brraços eram mantidos de
escruzados o
ou cruzados
s sobre a linha média. A intensidad
de das
sensa
ações evoca
adas pelos dois
d
tipos de
e estímulos foi significa
ativamente m
menor quando os
braço
os foram mantidos cruza
ados.
a e cols., Universidades
Autorria do trabalho original: D. M. Torta
s de Milão e de Turim, Itália,
Unive
ersity College, Londres, UK, Instituto
o de Pesquis
sa Prince of Wales,
W
Sydn
ney, Austrália
a
11. A
Aplicação tópica da mis
stura aspirin
na/dietiléter no tratamento das neu
uralgias herpética
aguda e pós-herp
petica
ão, Itália, de
e Benedittis,, da Universiidade de Milã
emonstrou anteriorment
a
te que a apliicação
G. De
tópica
a da misturra aspirina/d
dietiléter é eficaz no trratamento da
d neuralgia herpética aguda
a
(NHA
A) e da neuralgia pós-he
erpética (NPH
H). Neste es
studo, relata
a os resultad
dos obtidos com
c
o
uso d
da mistura na
n avaliação da duração da eficácia do tratamen
nto. Os pacie
entes (379 casos)
c
foram
m avaliados durante 3 meses
m
nos ccasos de NHA (176) ou 24 meses n
nos casos de
e NPH
(203)). A eficácia
a analgésica
a foi avaliad
da por escallas VAS e NRS.
N
O alíviio da dor atingiu
a
86,9%
% (paciente
es com NHA) e 73,4% (pacientes com
c
NPH). Alívio
A
complleto foi obtido na
maioria dos pacie
entes com NHA, sem oco
orrência de seqüelas
s
pós
s-herpéticass.
Autorria do trabalho original: G. De Bened
dittis, Universidade de Milão,
M
Itália
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