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1. Ca
aspase-6 e dor
As ca
aspases faz
zem parte de
d uma fam
mília de pro
oteases e tê
êm implicaçção conhecid
da na
apopttose e na ne
eurodegenerração. Uma pesquisa recente evoca uma hipóte
ese até então não
estud
dada, de que
e a caspase--6 teria impo
ortância na plasticidade sináptica esspinal, bem como
optose ou ne
na hipernocicepção inflamató
ória, sem apo
eurodegenerração.
esultados ap
pontam a exiistência de ccaspase-6 em
m terminais nociceptivoss e o aumen
nto da
Os re
ativid
dade desta, induzida por injeção intraplanta
ar de formalina, comp
posto induto
or de
comp
portamentos nociceptivos. Além dissso, animais geneticamen
g
nte modificad
dos deficienttes de
caspa
ase-6 apres
sentaram hipernocicep
h
ção induzid
da pela formalina ate
enuada; an
nimais
selva
agens que receberam injeção int ratecal de caspase-6 recombinan
nte apresentaram
comp
portamento hipernociceptivo e; an
nimais com deficiência nos recepto
ores do fator de
necro
ose tumoral alfa tiverram a hipe
ernocicepção
o evocada pela caspa
ase-6 dimin
nuída.
Comp
plementarme
ente, a cas
spase-6 parrece ter pap
pel importante também
m na induçã
ão da
poten
nciação de longa duraç
ção em anim
mais anestesiados e no
o aumento d
da frequênc
cia da
corre
ente pós-siná
áptica excitatória esponttânea medular.
Outro
os estudos são
s
necessárrios para que
e o papel da
a caspase-6 seja realme
ente caracterizado
na plasticidade central
c
e na
a hipernociccepção inflam
matória e ainda para q
que os efeitos de
apopttose e neu
urodegeneração, conhe cidamente desencadeados pela ccaspase-6, sejam
s
amentais no
relacionados ou não
n
aos efeittos comporta
ociceptivos provocados p
por esta prottease.
Referrência: T. BE
ERTA, Z.-Z. XU, N. LU, C
C.-K. PARK, T. LIU, R.-R
R. JI; Pain R
Res. Center, Dept.
of An
nesthesiol., Brigham
B
and
d Women Ho
osp. and Harvard Med. Sch., BOSTON
N, MA. Cong
gresso
Neuro
oscience 201
11 / Washing
gton DC.
2. Papel da PGE2
2 na dor neuropática
A dorr neuropática produzida por dano ou
u disfunção do sistema nervoso é u
um estado co
omum
e inc
capacitante que afeta milhares de
e pessoas em
e
todo o mundo. Eviidências rec
centes
indica
am que a microglia ativa
ada, a prime
eira e princip
pal forma de
e defesa imu
unológica atiiva no
sistem
ma nervoso central cons
siste em um intermediárrio celular fu
undamental n
na patogêne
ese da
dor n
neuropática, tendo o AT
TP como me
ediador dess
se processo. A enzima prostagland
dina E
sintas
se-1 micross
somal (mPGES-1) é a re
esponsável pela
p
síntese de prostagla
andina E2 (P
PGE2)
a partir da PGH
H2 formada pela ação das cicloox
xigenases (C
COX). A PG
GE2 é o principal
vés de quatrro subtipos de
d receptor P
P4).
prosttanóide pró-iinflamatório e atua atrav
PGE (EP1-EP
No trrabalho apre
esentado foi demonstrad
do que em camundongo
os deficiente
es para mPG
GES-1
houve redução na ativação da
d microglia e na cascatta de óxido nítrico(NO)--NMDA na medula
m
espin
nal, além de
e não have
er comporta mento de alodinia
a
mecânica apóss lesão de nervo
perifé
érico. A adm
ministração de antiinflam
matório não
o esteroidal (AINE) inib idor de COX
X, um
antag
gonista selettivo de recep
ptor EP1 ou um inibidor da NO sinta
ase neurona l (nNOS) ate
enuou
a alo
odinia mecânica e o au
umento na ativação da
a microglia, comumente
e observado
os em
estad
dos de dor neuropática.
Houv
ve bloqueio direto pela PGE2 via E
EP2 da migração micro
oglial induzid
da por ATP e da
produ
ução de NO
O por via EP1. Tamb ém foi dem
monstrada a participaçção da PGE
E2 na
manu
utenção da dor neuropá
ática não só
ó pela ativaç
ção de neurônios espina
ais, mas tam
mbém
por m
mediar a inte
eração neurônio-microg lia no terminal central de
d fibras afe
erentes prim
márias,
sugerrindo que a mPGES-1 ac
coplada à CO
OX-1 produza PGE2 em estados
e
de d
dor neuropáttica.
Referrência: S. IT
TO1, S. KUN
NORI2, S. M
MATSUMURA1, T. KATAN
NO1, Y. URA
ADE3, E. OK
KUDAASHITAKA4; 1Ka
ansai Med. Univ.,
U
Morigu
uchi Osaka, Japan; 2Kyo
owa Hakko K
Kirin Co, Mis
shima,
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n; 3Osaka Biosci. Inst., Suita, Japan
n; 4Osaka In
nst. of Techn
nol., Osaka, Japan. Cong
gresso
Neuro
oscience 201
11 / Washing
gton DC.
3. Mo
odelo de dorr inflamatória
a e citocinass
A dor associada às condiçõe
es inflamató
órias crônica
as, como na osteoartrite
e, é debilita
ante e
repre
esenta um sé
ério problem
ma clínico. O
Os efeitos da
a administração subplan tar de CFA foram
avalia
ados quanto
o à hipersen
nsibilidade m
mecânica e aos níveis de citocina s pró-nocice
eptiva
conhe
ecidamente envolvidas na
n inflamaçã
ão crônica – interleucina
a-1 beta (IL--1β), interleu
ucina6 (IL
L-6), fator de necrose tumoral allfa (TNF-α) e interfero
on gama (I FN-γ). Os dados
apres
sentados mo
ostram que CFA induz uma hiperse
ensibilidade mecânica d
de longa durração,
junta
amente com mudanças associadas n
nos níveis de
d IL-1β, IL-6, TNF e IFFN-γ, que em
m sua
maioria, apresentaram um aumento dos níveis desta
as citocinas.
Referrência: 1 ROBINSON,
R
J.
J M. Whitw
worth 2, * C. GLOVER
R 3, * C. P
P. GLOVER 2, IP
CHES
SSELL2, JP HATCHER2,
H
JP HUGHES
S2. 1Neurosci. Ctr. de Excelência, MedImmune
e Ltd,
Camb
bridge, Reino Unido, 2Neurosci, 3M edimmune Ltd.,
L
Cambridge, Reino Unido. Cong
gresso
Neuro
oscience 201
11 / Washing
gton DC.
4. Um
m novo analg
gésico para a dor do cân
ncer?
A cro
otalfina, um peptídeo is
solado e ide
entificado do
o veneno da cascavel Crotalus du
urissus
terrifi
ficus induz efeito
e
analgé
ésico mediad
do pela ativ
vação de opióides endóg
genos perifé
éricos.
Tal e
efeito foi avaliado em modelos d
de dor onc
cológica com
m câncer óssseo, a qual foi
carac
cterizada pe
ela presenç
ça de hipe ralgesia e alodinia e ainda pel a ocorrência da
denominada dor imagem-esp
pelho (mirro w-image paiin).
Para avaliar o envolvimento de prostanó ides nestes fenômenos nociceptivos
n
s, foi adminis
strada
xigenase, o qual inib
indom
metacina, um
u
inibidor de cicloox
biu apenas parcialmen
nte a
hiperralgesia e a alodinia induzida p
por câncer ósseo, ind
dicando o e
envolvimentto de
prosttanóides. A administraçã
a
ão de crotalffina bloqueo
ou a hiperalg
gesia, a alod
dinia e a cha
amada
dor imagem-espelho. O efeito analgési co foi inibid
do totalmente por anta gonistas op
pióides
Kappa e parcialm
mente pelos do
d tipo Delta
a, indicando o envolvime
ento de rece
eptores opióides.
A cro
otalfina induz
z antinocicep
pção potente
e e de longa duração neste modelo de dor do câ
âncer,
com maior eficác
cia em comparação com o padrão de
e drogas ana
algésicas, a m
morfina, que
e foi o
contrrole positivo..
Referrência: Gutie
errez, V. P. 4;
4 Brigatte, P. 2; Zambelli, V. O. 4;
; Picolo, G. 4
4; Carvalho, J. S.
4; Ma
arques, F. 3; Cury, Y. 4 2 UNESP Riio Claro, UNESP 3 Instituto de Radio
ologia, HC-F
FMUSP
4 Lab
boratório Esp
pecial de Dor e Sinalizaçção, IBU. Congresso Neu
uroscience 20
011 / Washington
DC.
5. Cé
élulas-tronco
o e o tratame
ento da dor neuropática
Lesõe
es na medu
ula espinal podem
p
causa
ar dor neurropática muiito intensa. Com base nesse
pensa
amento, pe
esquisadores
s testaram células-tron
nco embrion
nárias, retirradas de células
c
proge
enitoras de oligodendró
ócitos objettivando a re
edução da dor em um
m modelo de dor
neuro
opática de uma lesão espinal.
As cé
élulas-tronco
o mencionadas, advindass de ratos, foram
f
implan
ntadas 29 diias após a le
esão e
a dor neuropátic
ca foi avaliada pelo te
este de von
n Frey. A le
esão espinall causou alodinia
mecâ
ânica e o lim
miar de retiirada de patta foi dimin
nuído. O implante obtev
ve como efe
eito o
aume
ento do limia
ar de retirad
da da pata e o mecanism
mo responsável por dimiinuir a nocicepção
nos rratos foi descoberto pe
elo exame d
do desenvolv
vimento das
s células. Ce
erca de 83%
% das
célula
as se tornaram oligode
endrócitos, m
menos de 5%
5
se torna
aram astróciitos e não foram
obserrvados neurrônios, além da diminuiçção do surgimento de fibras nocice
eptivas senso
oriais.
Os te
estes estão sendo repe
etidos com ccélulas-tronc
co derivadas
s de célulass progenitorras de
oligod
dendrócitos advindas de
e humanos.
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Referrência: S. LIU1, Q. LI, F. TAO1, V. B
BELEGU2, A. HURTADO3, R. JOHNS3
3, J. MCDONA
ALD3.
1The Intl. Ctr. fo
or Spinal Co
ord Injury, H
Hugo W. Mo
oser Res. Ins
st. At Kenne
edy Krieger,, Inc.,
BALT
TIMORE, MD; 2Dept. of Neurology, Johns Hopk
kins Univ. Sch.
S
of Med.., Baltimore, MD;
3Dep
pt. of Anestthesiol. and
d Critical Ca
are Medicine, Johns Hopkins Univ
v. Sch. of Med.,
Baltim
more, MD; 4Dept.
4
of Ph
hysical Mediicine, Johns Hopkins Un
niv. Sch. of Med., Baltimore,
MD.
6. A m
morfina e os
s endocanabinóides: um a íntima rela
ação
Interações entre
e os sistema
as canabinóiides e opióid
des são recíprocos para
a modular a dor.
Porém
m, não se sa
abe ao certo qual o pape
el e a importtância do sis
stema canab
binóide nos efeitos
e
antinociceptivos dos opióide
es. Baseado
os neste fatto, os autorres procurarram elucidar tais
ações e desttacar o envo
olvimento do
o sistema ca
anabinóide na
n modulaçã
ão da dor du
urante
intera
ativação espinal e periférica do sistema o
opióide.
a
utilizzaram camu
undongos machos (selva
agens e noc
cautes
Para realizar os testes, os autores
para os receptores canabinóides 1 e 2),, diferenciad
dos em 4 genótipos e an
nalisados em
m dois
mode
elos de dor (formalina in
ntraplantar e tail flick). A administrração subcuttânea e intratecal
de m
morfina gerarram analgesia e os níveiis de receptores opióide
es µ (MOPR) em cada um
m dos
quatrro genótipos
s utilizados foi medido pelo ensaio de satura
ação na me
edula espina
al dos
camu
undongos (n=3/grupo) e imunofluorrescência con
ntra MOPR espinal.
Na fa
ase tardia do teste da formalina oss autores no
otaram efeitto analgésicco da morfin
na em
camu
undongos se
elvagens em
m relação à administraç
ção de salin
na, mas ao mesmo tem
mpo o
efeito
o intraplanttar foi diminuído nos camundong
gos nocautes quando ccomparados com
camu
undongos se
elvagens. Os
s efeitos anttinociceptivos da morfina
a na adminiistração intratecal
foram
m praticame
ente anulados em ca
amundongos
s nocautes, porém n
na administtração
subcu
utânea as propriedad
des antinocciceptivas da morfina
a foram preservadas
s em
camu
undongos nocaute
n
no
os dois m
modelos de teste. O ensaio d
de saturaçã
ão e
imunofluorescênc
cia contra MOPR
M
revela
aram que os
s níveis de MOPR espin
nal não dife
eriram
entre
e camundong
gos selvagen
ns e nocaute
es.
Efeito
os antinocic
ceptivos pe
eriféricos e espinais da
d
morfina estão dim
minuídos na fase
inflam
matória do teste
t
de form
malina em ccamundongo
os nocautes, considerand
do que os efeitos
e
sistêm
micos esteja
am preserva
ados. Os au
utores alegam que essa
a discrepânccia na efetiv
vidade
analg
gésica da mo
orfina revela
a a existência
a de uma interação entrre os sistema
as canabinóides e
opióid
des que, ap
parentementte, não é ca
ausada por diminuição na expresssão de MOPR nos
difere
entes genótipos. Traballhos adicion
nais são nec
cessários para melhor ccompreensão das
intera
ações entre os dois siste
emas.
EU1,3. Cong
Referrência: J. DE
ESROCHES1, J.-F. BOUC
CHARD2, L. GENDRON4,, P. BEAULIE
gresso
11. 1Pharma
Neuro
oscience 2011, Washing
gton DC, 201
acol., 2Sch. of Optomettry, 3Anesthesiol.,
Univ. de Montrea
al, Montreal, QC, Canad
da; 4Physio
ol. and Bioph
hysics, Univ
v. de Sherbrrooke,
Sherb
brooke, QC, Canada. Congresso Neu
uroscience 2011 / Washiington DC.
10º SIMBIDOR
S
- 2011 - Sã
ão Paulo - Brasil
B
7. O mecanismo da analgesia
a tópica a ba
ase de óxido
o nítrico
O Óx
xido Nítrico (NO) é uma
a molécula ssinalizadora que pode atuar
a
na pró
ó-nocicepção
o e na
nte, dependente de algu
anti-n
nocicepção, central ou perifericamen
p
uns fatores, como quanttidade
de óx
xido nítrico biodisponíve
el, natureza do estímulo
o, entre outros. Neste e
estudo os au
utores
comp
param o efeito analgésic
co associado
o à administrração tópica de hidrogell incorporado
o com
nitros
sotiol S-nitro
osoglutation
na (GSNO), que é um doador
d
de NO e a impliicação do in
nibidor
seletiivo de guanilato ciclase (ODQ).
Para os testes foram utilizados ratoss Wistar machos
m
subm
metidos a d
dois modelo
os de
inflam
mação (ou injeção
i
intra
aplantar de carragenina
a ou prostag
glandina E2
2 (10ng/pata
a)). O
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hidro
ogel (Pluronic F-127) contendo GSN
NO 150mM fo
oi administrado topicam
mente na patta em
conju
unto ou duas horas apó
ós os estímu
ulos pró-infla
amatórios. Os
O modelos utilizados para
p
a
quantificação da
a hipernocic
cepção fora
am Randall e Selitto modificado. No modelo de
carra
agenina obse
ervou-se sig
gnificativa re
edução na hipernocicep
h
ção com ap
plicação de GSNO
conju
na a reduçã
unta e duas
s horas apó
ós o estímu lo. Já no modelo
m
de prostaglandin
p
ão foi
obserrvada apena
as com a ad
dministração
o conjunta. O ODQ rev
verteu o efe
eito analgésico da
GSNO
O em ambos
s os modelos
s.
Os do
ois modelos tiveram o efeito
e
analgé
ésico de GSN
NO inibidos por
p ODQ, ev
videnciando que o
possíível mecanis
smo antinoc
ciceptivo é d
dependente da doação de NO da GSNO. Assim os
autorres afirmam que a GSN
NO apresenta
a um inegáv
vel potencial analgésico
o, dando bre
echa a
possibilidades terrapêuticas fu
uturas dos d oadores de NO.
celino, R.; Cunha,
C
T. M
M.; Cunha, F. Q.; Ferrreira, S. H. ; Oliveira, M. G.
Referrência: Verc
Unive
ersidade Esta
adual de Campinas, Univ
versidade de
e São Paulo. 10° SIMBID
DOR.
8. Ne
evralgia do trigêmeo
Os a
autores inve
estigaram neste
n
traba
alho alteraçõ
ões morfoló
ógicas que se formam
m em
corre
elação ao de
esenvolvimen
nto da dor a
ao longo do tempo em um modelo
o experimental de
nevra
algia do trig
gêmeo e, ta
ambém, dem
monstraram as aplicabilidades desste modelo como
ferram
menta de es
studo da dorr neuropática
a trigeminal..
Para realização do estudo foram utilizzados ratos Wistar machos adulto
os, submetid
dos à
coloc
cação de lig
gaduras em torno do n
nervo infrao
orbitário, reproduzindo assim o modelo
m
experrimental de nevralgia do trigêmeo
o. Foram re
ealizadas av
valiações de
e comportam
mento
espon
ntâneo e evocado à estimula
ação mecânica para detecção das alterrações
comp
portamentais
s indicativas
s de dor neu
uropática. Após 15 dias, os nervos trigêmeos foram
aos filamenttos de
proce
essados para
a microscopia. Os autore
es detectara
am hiperresp
ponsividade a
Von F
Frey, o que sugere dese
envolvimento
o de alodinia
a mecânica. As alteraçõ
ões observad
das no
nervo
o trigêmeo foram: axônios lesado s e vacuoliz
zados e perrda completta da arquittetura
tecidu
ual, também
m apresenta
ando desmie
elinização e degeneraç
ção das bain
nhas de mielina.
Observou-se porr meio de análise
a
morffométrica qu
ue houve au
umento de celularidade
e, que
o resposta p
proliferativa das
d células da
d glia à lesã
ão.
pode ser compreendida como
O estudo demon
nstra, então, alteraçõess morfológic
cas como o comprometiimento estrutural
ervosos, axônios e bainh
has de mielin
na, que pode
em ser à ba
ase das alterrações
dos ffascículos ne
comp
portamentais
s observadas
s. Assim, o e
estudo demo
onstra sua contribuição
c
como ferram
menta
para o estudo dos mecan
nismos e prrocessos ce
elulares env
volvidos na dor neuropática
trigem
minal, já qu
ue a desmielinização se faz presentte no estudo
o e esta é rrelacionada à dor
neuro
opática.
Referrência: Olive
eira, A. P.; Lício,
L
C. S. A
A.; Siqueira, J. M.; Mas
ssensini, A. R.; Moraes, M. F.
D.; T
Tafuri, W. L..; Arantes, R.
R M. E.; Le
eite, C. M. A.
A Universida
ade Federal de Minas Gerais,
G
Unive
ersidade Fed
deral de Ouro
o Preto. 10° SIMBIDOR.
9. Fotobiomodula
ação laser e dor
O pre
esente estud
do visa verificar efeitos d
do laser de baixa
b
potênc
cia sobre a in
ntensidade da
d dor
e o liimiar de dorr à pressão (LDP) nas rregiões dolorrosas dos músculos massseter e tem
mporal
em p
pacientes com
m Disfunção
o Temporoma
andibular (D
DTM), já que
e esta terapia
a tem despe
ertado
intere
esse clínico em algumas
s síndromes crônicas do
olorosas, porr causa de ssuas propriedades
analg
gésicas.
Os autores utiliz
zaram 12 su
ujeitos com diagnóstico prévio de DTM
D
segund
do os critérios do
Resea
arch Diagnostic Criterria. O lase
er terapêutico utilizado foi o P
Photon Lase
er III
Odon
ntológico, com diodo sem
micondutor d
de AsGaAl, com
c
tempo de
d aplicação
o de 19 segu
undos,
de modo contínuo através da
a técnica pon
ntual nas regiões doloro
osas dos mússculos masseter e
temp
poral, 2 veze
es por sema
anas, durantte 4 semana
as. Estatistic
camente hou
uve uma redução
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signifficativa na intensidade da dor em ttodas as ses
ssões, com exceção da primeira. Após
A
a
décim
ma sessão e por trinta dias foi obsservado um aumento de
e 60% nos limiares de dor à
press
são nos músculos masse
eter e uma d
diminuição de
e 70% na intensidade da
a dor referid
da.
Apesa
ar do peque
eno número de sujeitos a
avaliados, o laser pode ser sugerido
o como adju
uvante
no tra
atamento da
a dor decorrrente das DT
TMs, pois o mesmo
m
se mostrou
m
efetiivo na reduç
ção de
intensidade de do
or e aumento no limiar d
de dor à pressão dos mú
úsculos neste
es sujeitos.
Referrência: Porpo
oratti, A. L.;; Maia, M. L . M.; Conti, P. C. R.; Co
osta, Y. M.; Ribeiro, M. A.
A G.;
Maia,, L. G.; Bon
njardim, L. R.
R Universida
ade de São Paulo, Univ
versidade Fe deral de Sergipe,
Unive
ersidade Tira
adentes. 10°
° SIMBIDOR..
10. D
Desenvolvimento de novos analgésiccos
Existe
e uma busca
a por novos compostos antiinflamattórios com menores
m
efeiitos colaterais. Os
novos
s derivados químicos co
om núcleo p
pirazol foram
m identificados como po
ossíveis protótipos
desta
as drogas. Este
E
trabalho traz como
o objetivo a avaliação do efeito a
antinociceptiv
vo do
comp
posto químic
co derivado do núcleo pirazol (LQF
FM-002) sintetizado pello Laboratórrio de
Quím
mica Medicina
al Farmacêuttica - FF-UFG
G.
O efe
eito antinoc
ciceptivo do LQFM-002 foi avaliado
o utilizando as seguinttes metodolo
ogias:
ensaiio de contorrções abdom
minais induzid
das por ácid
do acético, te
este da form
malina e testtes de
placa
a quente. O composto
o LQFM-002
2 reduziu as
a contorçõ
ões em 85,,7 ± 3,9%
%, em
comp
paração ao grupo contrrole. A indo
ometacina usada como controle po
ositivo reduz
ziu as
conto
orções para 56,0 ± 5,17
7%. Na dor induzida por formalina os
o resultado
os mostraram
m que
o com
mposto LQFM
M-002 reduziu o tempo d
de lambida nas
n fases neurogênica e inflamatória
a para
59,0 ± 4,30s e 124,0 ± 26,2s,
2
respe
ectivamente,, quando co
omparado a o grupo controle
(DMS
SO 20%): 93
3,0 ± 7,5s e 231,6 ± 1
18,0s e a morfina reduz
ziu tanto a p
primeira qua
anto a
segun
nda fase da dor induzida
a por formal ina para 13,,5 ± 3,5s e 0,0
0 ± 0,0s, jjá a indomettacina
reduz
ziu apenas a dor inflamatória para 62,7 ± 7,9s
s. No teste da
d placa que
ente, o LQFM
M-002
aume
entou a latê
ência 90 minutos
m
apóss o tratame
ento e a morfina
m
apre
esentou ativ
vidade
antinociceptiva significativa. Para o ensa
aio de dor in
nduzida por formalina e para examinar a
ação do compos
sto LQFM-002 nos rec eptores opióides para o efeito an
ntinociceptiv
vo, os
animais foram pré-tratados com naloxo
ona, que aca
abou por reverter o efe
eito do LQFM
M-002
(200µ
µmol/kg) na
a primeira fase da dor ind
duzida por formalina.
f
Foi observado co
om o resultado dos ensa
aios que o co
omposto químico LQFM- 002 contend
do um
núcle
eo pirazol de
emonstrou atividade
a
anttinociceptiva
a relacionada
a à ação desste compostto nos
recep
ptores opióid
des.
Referrência: Lino,, R. C. 1; Florentino,
F
II. F. 1; Gald
dino, P. M. 1; Nascime
ento, M. V. M. 1;
Gome
es, M. N. 2; Menegatti, R. 2; Costa , E. A. 1. 1 Instituto de Ciências Bio
ológicas II - UFG,
ICB-III / UFG, 2 Faculdade
F
de
e Farmácia - UFG, FF-UF
FG. 10° SIMB
BIDOR.
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