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1. Mo
obilização ne
eural para co
ontrole da do
or neuropática
A mo
obilização neural (NM) é uma téccnica que co
onsiste em restaurar a mobilidade
e e a
elastiicidade do sistema nerrvoso perifé
érico, princip
palmente ap
pós algum tipo de lesã
ão. O
prese
ente trabalho objetivou avaliar os efeito
os da mo
obilização n
neural med
diante
hiperrnocicepção induzida porr modelo an imal de lesã
ão por constrição crônica
a do nervo ciático
c
(CCI,, chronic co
onstriction in
njury), bem
m como a participação
p
de células gliais e do fator
neuro
otrófico derivado do cé
érebro (BDN
NF, brain-d
derived neurrotrophic facctor) no sis
stema
nervo
oso central. Ratos Wista
ar adultos fo
oram subme
etidos ao mo
odelo de CCII no nervo ciático
c
e, 14
4 dias após,, sessões de
e NM foram iniciadas, todos
t
os dia
as, num tota
al de 10 ses
ssões.
Antes
s e depois
s de cada sessão de
e NM, os animais fo
oram subm
metidos a testes
t
comp
portamentais
s de hiperno
ocicepção me
ecânica e té
érmica. Após
s a última se
essão, os an
nimais
foram
m decaptado
os e amostra
as do tecido
o talâmico fo
oram coletad
das para po sterior análiise da
expre
essão de BD
DNF e GFAP (Glial
(
fibrilla ry acidic pro
otein, um ma
arcador de a
ativação glia
al). Os
animais submetid
dos à CCI ap
presentaram
m um decrésc
cimo de apro
oximadamen
nte 90% no limiar
nocic
ceptivo quan
ndo compara
ados aos an
nimais contro
ole. Os anim
mais submettidos à CCI e NM
apres
sentaram um
m aumento próximo de 80% nos estudos comp
portamentai s em relaçã
ão aos
que n
não foram su
ubmetidos à NM. Ensaio s de Westerrn blotting ap
pontaram qu
ue a express
são de
BDNF
F (50%) e GFAP
G
(150%) se encontrram aumenttados no tálamo, quand
do comparad
dos ao
grupo
o controle. No grupo NM, houve re
edução da expressão
e
de
e DNF (40%
%) e GFAP (50%)
(
quando comparado aos anim
mais CCI ape
enas. O traba
alho sugere que a técnicca de mobiliização
neura
al parece ser eficiente na redução d e comportam
mentos hipernociceptivo
os, dependen
nte de
célula
as
glia
ais,
be
em
com
mo
da
partic
cipação
de
BDNF.
B
Referrência: Giard
dini, A. C.; Santos, F. M.; Silva, J. T.; Chacur, M. Neura
al mobilizatio
on for
neuro
opathic pain
n control: evaluation
e
o
of glial cells and brain-derived neu
urotrophic factor.
f
2011
Anato
omia
/
Universiidade
de
e
São
Paulo,
USP.
FESBE
www.fesbe.org.br/fesbe2011
1/programa/ final_2011.p
ppsx
2. O efeito antino
ociceptivo da
a crotalfina
Embo
ora a morfina e outras drogas
d
tipo o
opioides sere
em consideradas a princcipal opção para
p
o
tratamento da do
or, efeitos in
ndesejáveis iinduzidos po
or esta classe de drogass limitam seu
u uso.
Porta
anto, a pesquisa de novo
os compone ntes analgés
sicos tem sid
do constante
es. Os autorres do
prese
ente trabalho
o demonstra
aram que a ccrotalfina, um peptídeo de 14 amino
oácidos, indu
uz um
efeito
o analgésico potente e de
d longa durração em mo
odelos experimentais de
e dor aguda e dor
crônica. Este efeito é mediad
do por ativaçção de recep
ptores opioid
des perifériccos kappa e delta.
Apesa
ar de aprese
entar atividade opioide, a sequência de aminoác
cidos da crottalfina não mostra
m
simila
aridade com
m nenhum outro pep
ptídeo opioid
de conhecid
do. Além d
disso, resultados
prelim
minares indiicam que a crotalfina n
não ativa receptores opioides direta
amente, um
ma vez
que o peptídeo não
n
é capaz de deslocarr naloxona marcada
m
([3
3H] naloxone
e) em estud
dos de
bindin
ng (Eur J Pharmacol 59
94; 84, 200
08). Nesse sentido,
s
base
eado nos da
ados da literratura
que d
demonstram
m uma grande interação entre os sistemas opióid
des e canab inóides (Proc Natl
Acad Sci USA 102; 3093, 2005), o ob
bjetivo do trabalho
t
foi caracterizarr os mecanismos
envolvidos no effeito antinoc
ciceptivo da
a crotalfina, avaliando a participaçã
ão de recep
ptores
canab
binoides e a possível interação dess es receptore
es com o sisttema opioide
e.
Foram
m usados ratos
r
Wistarr machos. A hiperalges
sia foi induzida com p
prostaglandin
na E2
(PGE2, 100 ng/p
pata). O efeiito antinocicceptivo da crotalfina (1 μg/kg, p.o.)) foi determ
minado
com o teste de pressão
p
na pata.
p
O envo
olvimento de
e receptores
s canabinoide
es foi investtigado
atrav
vés do uso de
d antagonis
stas seletivo
os dos recep
ptores (CB1, AM251, 80
0 μg/pata e CB2,
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AM63
30, 50 μg/pa
ata). A partiicipação do sistema can
nabinoide en
ndógeno foi a
avaliada pello uso
do in
nibidor irrev
versível da FAAH, enzzima respon
nsável pela hidrólise e inativação
o dos
endocanabinóides (MAFP, 4 μg/pata ). A contribuição do
os opioidess endógeno
os na
antinocicepção in
nduzida por crotalfina ffoi investiga
ada com o uso de anti corpos anti--betaendorfina (5 μg//pata), anti-encefalina (50 μg/patta) and anti-dinorfina-A
A (1 μg/patta). O
envolvimento do
os opióides endógenos foi confirm
mado através
s da quantiificação de betaendorfina, met-e
encefalina e dinorfina-A
A liberada do
d tecido pela
p
técnica de imunoe
ensaio
enzim
mático. Os resultados
r
demonstrara
d
am que antagonistas dos receptore
res CB1 e CB2
C
e
antico
orpo anti-diinorfina-A in
nibiram o effeito antinociceptivo da
a crotalfina. A administtração
local do inibidor irreversível da FAAH, MA
AFP, aumentou a antino
ocicepção pe
eriférica prod
duzida
por b
baixas doses
s de crotalfiina. O imun
noensaio enz
zimático con
nfirma que a crotalfina induz
libera
ação local de
e dinorfina-A
A e este efeitto é bloquea
ado por antag
gonistas de receptores CB2.
C
De ac
cordo com os
o autores, esses resulttados indicam que receptores CB1 e CB2 perifféricos
estão
o envolvidos
s na antinoc
cicepção ind
duzida por crotalfina. Este
E
efeito é dependen
nte da
libera
ação de opió
óides endóge
enos, particu
ularmente dinorfina-A.
Referrência: Mach
hado, F. C.;; Zambelli, V
V. O. ; Fern
nandes, A. C.
C O. ; Cury
ry, Y. ; Picolo, G.
Laborratório Especial de Dor e Sinalização
o, Instituto Butantan,
B
SP
P. FESBE, 20
011.
Pain in Europe
E
VII - European
n Federatio
on of IASP®
® Chapters (EFIC®)
3. Do
or na artrite
A dorr da artrite representa uma
u
condiçã
ão frequente
e. Há muito tempo, esse
e tipo de do
or tem
sido considerada
a como um protótipo de
e condição nociceptiva.
n
Resultados recentes indicam
altera
ações na ab
bordagem fiisiopatológicca e tratamento dessa condição. A
Achados rec
centes
relacionados com
m os mecanis
smos envolv
vidos na dor da artrite:
 na periferia, o osso aparece
a
com
mo um compo
onente da do
or: a aborda
agem por im
magem
tem mosttrado boas correlações
c
e
entre anormalidades no osso e a inte
ensidade da dor;
 no céreb
bro, a artriite pode in
nduzir muda
anças e sensibilização, com alterrações
funcionais falsamente
e diagnostica
adas como um
u compone
ente de dor n
neuropática;;
 a dor da
a artrite não é uma co
ondição estável: exacerbações rela
acionadas com
c
o
movimen
nto e à noitte poderiam
m estar relacionadas a mecanismo
os fisiopatoló
ógicos
diferentes.
A pa
artir destes
s fatos, no
ovas estraté
égias terapêuticas apa
areceram, ccomo o us
so de
antidepressivos, que podem
m ser efetiv
vos na dor crônica das articulaçõ
ões, mesmo
o sem
desorrdens concomitantes do humor. O u
uso de anti-inflamatórios não estero
oides tiveram
m seu
uso liimitado, mas uso de opioides nesta condição pe
ermanece questionável.
Agentes biológico
os podem se
er usados pa
ara a dor da
a artrite, com
mo novos ag
gentes bioló
ógicos,
que a
atuam como
o o NGF (Fator de Cresci mento deriv
vado do Nerv
vo), tem aprresentado efficácia
signifficativa, ma
as questões relacionad as com a segurança de uso po
odem limitar seu
desen
nvolvimento. Agentes biológicos d
desenvolvido
os para o tratamento de reumattismos
inflam
matórios, taiis como anticorpos anti -TNF ou antti-IL6, podem
m exibir açã
ão periférica, mas
não c
central.
Os fa
atos apresen
ntados acima
a levam o grrupo de pesq
quisa deste trabalho a p
propor estrattégias
a serrem utilizada
as no tratam
mento da Arttrite Reumattóide (AR), como uma n
nova classifiicação
para os analgésic
cos:
 Analgésiccos antinocicceptivos parra o tratame
ento de ataq
ques agudoss relacionad
dos ao
movimen
nto ou com in
nflamação;
 Agentes analgésicos relacionado
os com a modificação
m
da
d dor para o tratamen
nto de
longo pra
azo, no comp
ponente crôn
nico.
Referrências e fon
ntes:
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S. Perrott. Arthritis pa
ain – lessonss from a paiin in motion : from the jjoint to the brain,
from ana
algesics to biologics. C
Clínica de Dor
D
Reumattológica e D
Departamento de
Medicina Interna, Hospital Santta Casa, Un
niversidade Descartes d
de Paris, INSERM
987, Paris, França.
Congress
so Pain in Europe,
E
Ale manha, 201
11. Conflito de interes se: Serge Perrot
recebe emolumento
e
os da Sano
ofi-Aventis, Lilly, BMS, Pfizer, G
Grunenthal, MSD,
Therabel,, Boehringerr, Janssen, C
Cephalon.

4. Do
or neuropátic
ca versus do
or de câncer
A dorr é um sintoma comume
ente observa
ado na fase proliferativa
p
do câncer. S
Se o câncer em si
ou su
uas terapias associadas, a cirurgia, a radioterapia ou a quim
mioterapia, ta
ambém afeta
am as
estruturas do sis
stema somato-sensorial , a intensida
ade e a qua
alidade da d
dor podem mudar
m
devid
do a compon
nentes de dor
d
neuropáttica adiciona
ais. Enquantto na dor n
neuropática várias
carac
cterísticas de
escritivas es
stão estabele
ecidas e vallidadas em diferentes
d
q
questionários
s para
distin
nguir a dor nociceptiva
n
daquela
d
de o
origem neuro
opática, o us
so de questio
onários é lim
mitado
nos c
casos de pac
cientes com câncer. Um a estratificação detalhad
da é pratica
amente impo
ossível
para diferenciar a dor do câ
âncer puro d
da dor de câncer
c
misto
o, que incluii um compo
onente
neuro
opático. No câncer, a ativação d
do sistema nociceptivo é dirigida pela inflam
mação
assoc
ciada ao tum
mor, represen
ntada pela a
acidose tecid
dual e ativaçã
ão de recepttores nociceptivos
por s
substâncias como prostaglandinas,, bradicinina
a, ou o fattor de cresccimento neu
uronal
(NGF
F). A sensib
bilização pe
eriférica nocciceptiva re
esultante po
ode ocasion
nar sensibiliização
secun
ndária. No ca
aso do cânce
er relacionad
do com dano
o ao sistema
a somato-sen
nsorial, desc
cargas
ectóp
picas podem
m provocar sensibilizaçã
ão central. O fenótipo somato-sen
nsorial, conforme
medição obtida através
a
de testes
t
senso
oriais quantitativos diferre entre o ccâncer e o câncer
c
com dor neuropá
ática, de ma
aneira que n
no último, sinais
s
e sinto
omas de pe
erda sensoria
al são
predo
ominantes. Outros
O
sinais de dano n
neuronal, tais como défficits de refl exos ou fraqueza
musc
cular, acomp
panham este
e tipo de dor neuropática
a.
Achad
dos clínicos
s são impo
ortantes parra o tratam
mento farmacológico ó
ótimo do câ
âncer,
consttituindo os analgésicos opióides u
uma estraté
égia fundam
mental, mas necessitarã
ão de
estratégicas adic
cionais, tais como o uso de antideprressivos e an
nticonvulsiva
antes, no ca
aso da
coexiistência de um
u compone
ente neuropá
ático.
Referrência: R. Rolke1,
R
M.I. Bennett2, O. Wilder-S
Smith3. Neu
uropathic pa
ain versus cancer
c
and differen
pain: common mechanisms
m
nces. Congre
esso Pain in Europe, Ale
emanha, 201
11. 1artamento de
e Medicina Paliativa, U niversidade de Bonn, Bonn,
B
Alema
anha; 2- Ho
ospício
Depa
Gemm
mas, Medicina Paliativa,, Institute d e Ciências da
d Saúde, Universidade de Leeds, Leeds,
L
Reino
o Unido; 3-- Departamento de An
nestesiologia
a, Radboud Universidad
de de Nijm
megen,
Nijme
egen, Holand
da.
5. A m
modulação cognitiva
c
da dor
Esta apresentaçã
ão é focada nos mecanissmos neurob
biológicos da
a analgesia pelo placebo, um
exem
mplo proemin
nente de com
mo a cogniçã
ão pode mod
dular a perce
epção da dorr.
Inicia
almente, o foco
f
são os aspectos da
a experiênciia, isto é, no aprendiza
ado da assoc
ciação
entre
e detalhes visuais e os estímulos
e
pa
ara a dor. Como
C
tem sid
do mostrado
o que a analgesia
pelo placebo é mediada
m
pelos opióides endógenos,, foi testado
o o efeito de
e um antago
onista
opióid
de (naloxon
na) no aprendizado, utilizando este contex
xto. Subseq
quentemente
e, os
meca
anismos opió
óides que oc
casionam a analgesia pelo
p
placebo
o foram testtados utilizando a
imagem funciona
al dada pela ressonância
a magnética
a (fMRI), tam
mbém em co
ombinação com
c
a
nalox
xona.
A naloxona redu
uziu tanto os efeitos co
omportamenttais como os
o neuronaiss, assim com
mo as
respo
ostas específficas ao plac
cebo em esttruturas corrticais modulatórias da d
dor, entre elas,
e
o
córte
ex cingulato rostral anterior (rACC). Uma modulação similar pela nalox
xona de resp
postas
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espec
cíficas do placebo também foi obse
ervada em estruturas-ch
e
have do siste
ema descen
ndente
inibitório de controle da dor, incluindo o hipotálam
mo, a substância cinzen
nta periaque
edutal
(PAG), e o bulbo rostral venttromedial (RV
RVM).
Em termos de co
onectividade
e, a naloxon
na aboliu o acoplamento
a
o específico entre o rAC
CC e a
PAG, preditivo de
e ambos efe
eitos - neura
al e comporrtamental - induzidos pe
elo placebo. Além
disso
o, a fMRI de alta resoluç
ção na medu
ula espinal humana
h
mos
strou que as respostas de
d dor
dimin
nuídas na an
nalgesia pelo
o placebo erram paralela
as à forte red
dução da atiividade de dor
d na
medu
ula espinal, provendo ev
vidência dire
eta da inibição espinal como
c
um do
os mecanism
mos da
analg
gesia pelo placebo.
Referrências:
 C. Buchel. Congresso
o Pain in Eurrope, Aleman
nha, 2011.
 Neurociência de Sistemas, Univeersidade do Centro Méd
dico de Ham
mburgo Eppendorf,
Hamburg
go, Alemanha
a.
6. Ge
enética huma
ana da dor e analgesia
Em u
um tempo em
e
que os fármacos a nalgésicos são
s
promissores em m odelos anim
mais e
pratic
camente nullos na clínica
a, vale penssar onde pod
de estar o erro? Nos mo
odelos anima
ais ou
na av
valiação clíniica? O que pode
p
estar in
nterferindo nesse processo?
Esse trabalho, apresentado como resum
mo, discute a importância de se a
avaliar o paciente
como
o um todo e o quanto a genética po
ode influenciar na sensação dolorosa
a e na eficác
cia de
fárma
acos analgés
sicos.
Um m
mesmo estím
mulo desenca
adeia resposstas de dor muito variáv
veis em diferrentes indivíduos,
e estas respostas
s estão ligad
das a uma he
erança gené
ética. Os fato
ores psico-am
mbientais em
m que
o pac
ciente está inserido são tão importa
antes quanto
o. Se não co
ontrolados, a
ambos podem ser
fonte
es importanttes de erros
s e vieses e
em ensaios clínicos. Obs
serva-se qu
ue a influênc
cia da
genéttica, do am
mbiente e da mente/e
emoção dife
ere entre vários
v
tiposs de dor e são
partic
cularmente relevantes
r
em processoss persistente
es e crônicos
s.
Mas a genética
a e o amb
biente influe
enciam não
o só na se
ensação do
olorosa com
mo na
farma
acocinética e na farma
acodinâmica
a de analgé
ésicos. Uma
a mutação em uma enzima
metabolizadora, a exposição
o a produto
os químicos ou interações medica mentosas podem
p
altera
m fármaco.
ar significativ
vamente a resposta
r
a um
Técniicas de silen
nciamento de
d genes ou
u sua estimu
ulação, bem como o co
ontrole de fa
atores
psico
o-ambientais, são a chav
ve para o su
ucesso da te
erapêutica e para o con trole de varriáveis
e animal e hu
umano. A ex
xecução de u
uma terapia individualiza
ada, por me io da epigen
nética,
entre
favorrece a eficácia da respos
sta analgésicca, endógena
a ou do fárm
maco.
Mais uma vez, re
essalta-se a relevância do direciona
amento genético da farm
macoterapia
a e da
importância de se
s avaliar e tratar o pacciente como
o um todo. O alívio da d
dor é mais que a
cura de uma doença, é a dev
volução da p
paz e da vida
a.
Referrência: J. De
esmeules1, C.S. Nielsen
n2, C. Same
er3, J. Lötsc
ch4. Human
n genetics of pain
and a
analgesia. Co
ongresso Pain in Europe
e, Alemanha,, 2011.
1Division of Pharrmacology and Toxicolog
gy, Geneva University
U
Hospital, Gen
neva, Switzerland,
2Dep
partment of Psychosoma
atics and He
ealth Behavior, Division of Mental H
Health, Norw
wegian
Instittute of Publiic Health, Oslo,
O
Norway
y, 3Division of Clinical Pharmacolog
P
gy and Toxic
cology
and multidisciplinary Pain Center, Ge
eneva Univ
versity Hosp
pitals, Gene
eva, Switzerland,
4Pharmazentrum
m Frankfurt/ZAFES, Insttitute of Clinical Pharm
macology, G
Goethe-Unive
ersity,
Frank
kfurt am Maiin, Germany
y
7. Mo
odelos anima
ais de dor e descoberta de novas dro
ogas
Vário
os analgésico
os atualmen
nte disponíve
eis no merc
cado são compostos anttigos e que, com
frequ
uência, poss
suem um risco/benefic
r
cio insatisfa
atório. Além
m disso, os tratamento
os de
diverrsas patologias apresentam resulta
ados ineficaz
zes ao serem feitos co
om essas drrogas.
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Apesa
ar do progrresso na co
ompreensão de bases neurobiológicas da dorr, poucos são os
conce
eitos de novas drogas e entidades q
químicas pro
opostos no mercado.
m
Porrtanto, a inovação
neste
e campo é mais
m
do que necessária.
n
Entre
e as altern
nativas para
a se resol ver este problema,
p
um
u
novo ccaminho pa
ara o
desen
nvolvimento de novos analgésicoss tem-se ba
aseado na substituição
s
da utilizaçã
ão de
animais experime
entais em fa
avor de teste
es mais extensos em hum
manos.
O uso de animais em pesqu
uisa científicca é motivo de debate nos dias at uais. Os mo
odelos
animais garantiram grandes
s descoberta
as biomédica
as e acomp
panharam o desenvolvim
mento
tecno
ológico, poré
ém, são frequentementte questioná
áveis, pois, em relação à descoberrta de
novas
s drogas na
a última déc
cada, os esstudos em animais
a
não conseguira
am gerar grandes
desco
obertas farm
macológicas no
n campo da
a dor.
É um
m ponto basttante importante a se d
discutir e pe
ensar no qu
ue poderia sser proposto
o para
melhorar a utilização de modelos
m
ani mais, considerando-se várias que
estões, como por
mplo, o mo
odelo patoló
ógico, as fo
ormas de avaliação da dor, as modalidade
es de
exem
administração de
d
drogas, dentre div
versos outrros fatores, ou busca
ar novas fo
ormas
altern
nativas no que se refere à utilização
o de modelos
s animais experimentais .
Referrência: A. Es
schalier. Aniimal pain mo
odels and drrug Discoverry. Congressso Pain in Eu
urope,
Alemanha, 2011.. UMR 766 In
nserm, Unive
ersité dAuve
ergne, Clerm
mont-Ferrand
d, France.
8. Ac
cupuntura no
o tratamento
o da dor
Uma metánalise com estudos sobre uso de acupuntura para dor lombar crô
ônica, dor ce
ervical
crônica, osteoartrite e cefaleia crônica, a
além de uma
a revisão sob
bre acupuntu
ura no mane
ejo da
dor p
pós-operatórria está sendo realizada
a na Suíça, com o intu
uito de avaliiar a eficácia e a
efetiv
vidade deste
e tipo de tra
atamento. A grande dú
úvida, que ainda
a
não fo
oi sanada, é se a
acupu
untura tem benefícios su
uperiores ou
u menores que o placebo
o e se isso e
está relacion
nada à
perfu
uração de pontos ditos pontos de acupuntura
a. O estudo ainda está
á em análise
e e o
resulttado final se
erá publicado
o no EFIC em
m 2011.
Referrência: Streitberger, K. Acupuncture
A
e in pain man
nagement: how
h
much iss placebo and
d how
effecttive is it? Congresso Pain in Eu
urope, Alemanha, 2011
1. University
y Departme
ent of
Anestthesiology and Pain Therapy, Insels pital, Bern University
U
Ho
ospital, Bern
n, Switzerland.
9. Cla
assificação, epidemiologia e custo de
e transtorno
os de dor de cabeça
No an
no em que a dor de cab
beça é um te
ema em basttante eviden
ncia, ela foi d
mbém
discutida tam
em u
um dos cong
gressos mais
s relevantess de dor, o Pain
P
in Euro
ope. Falou-se
e da classifiicação
intern
nacional de dor de cabeça, a fim de descrever de
d forma efic
caz a doença
a. Dentre os
s tipos
de do
or de cabeça
a, a famosa enxaqueca possuía dad
dos baseado
os em estud
dos para o cálculo
c
de cu
ustos com o tratamento e os resulta
ados aprese
entados são impressiona
antes, dado que a
enxaq
queca é o segundo distúrbio
d
ne
eurológico com tratame
ento mais caro na Eu
uropa,
perde
endo somentte para a de
emência.
A novidade enun
nciada na discussão foii a possibilid
dade da me
elhor classifi
ficação da dor
d
de
cabeç
ça, assim co
omo a melh
hora na desscrição de dados
d
epidem
miológicos e
envolvidos. Desta
forma
a, mais estudos focado
os neste asssunto serão
o importante
es para que
e seja possível a
reduç
ção de custo
os no tratamento da doe nça e uma maior
m
eficácia destes.
dache disorders.
Referrência: Oles
sen, J. Cla
assification, epidemiolo
ogy and co
ost of head
Congresso Pain in Europe,, Alemanha
a, 2011. Un
niversity of Copenhage
en, Copenh
hagen,
Denm
mark.
10. O efeito do estresse oxidativo no pro
ocessamento
o da dor
O es
stresse oxida
ativo tem sido
s
amplam
mente descrrito em anim
mais e no h
homem. Esttresse
oxida
ativo é o re
esultado de um deseq uilíbrio entrre a produç
ção de radiccais livres e sua
degra
adação. Há muito tempo se sabe q
que a lipope
eroxidação pode
p
prejudi car a estruttura e
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funçã
ão do tecido
o nervoso po
or diminuir a atividade da Na/K AT
TP-ase. O e
estresse oxid
dativo
tamb
bém tem um
m papel imp
portante noss eventos que
q
conduze
em à ativaçção de caspase e
ativação glial. Pro
ocessos dolo
orosos são co
ondições con
nhecidas que
e levam à ge
eração de ra
adicais
livres
s. Além diss
so, evidência
as crescente
es mostram que o estre
esse oxidativ
vo tem um papel
importante nos mecanismos
m
da dor, esp ecialmente nas
n dores ne
europáticas e inflamatórrias, e
antioxidantes têm
m sido usado
os como age
entes antinociceptivos em
m vários esttudos. Em re
elação
aos m
mecanismos de dor em estudos
e
anim
mais, espécie
es reativas de
d oxigênio ttêm mostrad
do um
importante pape
el na alodinia e na hipe
eralgesia, principalmentte por sensiibilização ce
entral,
como
o também na
a patogênes
se da artrite reumatóide
e. Antioxidan
ntes e scave
engers de ra
adicais
livres
s tem demo
onstrado a capacidade
c
d
de reduzir dor
d
neuropá
ática e dano
os na cartila
agem.
Recen
ntemente fo
oi mostrado que o estre
esse oxidativo é evocad
do até mesm
mo em proc
cessos
dolorrosos rotine
eiros em recém-nasccidos e qu
ue tecidos em desen
nvolvimento
o são
partic
cularmente susceptíveis
s
à toxicidade
e dos radicais livres.
Referrência: S. Va
aculin, M. Frranek, J. Fri cova, P. Sto
opka, M. Vejjrazka, R. Ro
okyta, T. Pu
ufe, A.
Frago
oulis, C. Wru
uck, C., Bellieni, G. Buon
nocore, L. Lu
uongo, C. Giordano, S. M
Maione. The effect
of ox
xidative stres
ss in pain pro
ocessing. Co
ongresso Paiin in Europe,, Alemanha, 2011.
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