www
w.dol.innf.br
Arquivo
o de ediçõ
ões: Dezem
mbro de 20
012 - Ano 13 - Núm ero 149
Resum
mos do "14tth World Co
ongress on Pain - Mila
an 2012" - P
Parte 1
1. Altterar a sensiibilização de TRPV1 inibe
e a hiperalge
esia inflamattória
O can
nal iônico TR
RPV1 respon
nde ao calor nocivo, a se
ensação de calor da cap
psaicina, baixo pH
e outtros estímulos potencialmente noci vos. TRPV1 é sensibiliz
zado a estím
mulos nocivo
os por
mediadores infla
amatórios lib
berados durrante a inflamação, e a inibição de sensibiliização
TRPV
V1 é importa
ante para a redução
r
da hiperalgesia
a térmica. A sensibilizaçã
ão é mediad
da por
PKA e PKC, e a AKAP79,
A
pro
oteína de an
ncoragem à quinase A é crítica para
a a sensibiliz
zação.
Os re
esíduos de aminoácidos 736-749 do canal TRPV
V1 podem se ligar a AKA
AP79 (Zhang et al,
2008) e um pep
ptídeo sintétiico da regiã o inibe a se
ensibilização de TRPV1. O objetivo deste
estud
do foi investtigar esta re
egião atravé
és de mutaç
ções simples
s dos amino
oácidos da região
r
736-7
749 do TRPV
V1. Mutaçõe
es em dois locais inibem
m a sensibillização de T
TRPV1 por PKC,
P
e
muta
ações em qu
uatro locais interferiram com a capa
acidade do AKAP79
A
em facilitar o tráfico
t
para a membran
na plasmátic
ca do TRPV1
1. Também foram incorrporados pe ptídeos sinttéticos
abran
ngendo os re
esíduos iden
ntificados na
a porção intrracelular que
e possibilitou
u a descoberrta de
um p
peptídeo curtto capaz de inibir a senssibilização de correntes em neurônio
os sensoriais pela
oplando uma
capsa
aicina. O pep
ptídeo foi sin
ntetizado aco
a sequência de TAT na p
porção C-terrminal
e se ttornou perm
meável à mem
mbrana. Este
e peptídeo é então eficaz quando ap
plicado na so
olução
extra
acelular. Este
e peptídeo é analgésico
o em dois modelos
m
anim
mais de dorr inflamatóriia. Os
resulttados demonstram que uma peque
ena região de
d TRPV1 é essencial pa
ara sensibiliização
mediada pelo AK
KAP79 e que interrompe r a interação
o tem efeito
os analgésico
os in vivo. O local
de in
nteração en
ntre TRPV1 e AKAP79 pode ser um alvo terapêutico
t
importante para
neutrralizar a hipe
eralgesia infllamatória.
Fonte
e: Michael J. Fischer, M.D., Ph. D., Institutte of Physiology and Pathophysio
ology,
Unive
ersity of Erla
angen-Nurem
mberg; Joan
n Btesh, Dep
partment of Pharmacolo
ogy, Univers
sity of
Camb
bridge; Peter A. McNaug
ghton, Deparrtment of Pharmacology, University of Cambridg
ge.
2. Sin
nais molecullares da estimulação de acupuntura na camada de pele
A acu
upuntura tem
m sido ampllamente util izada como uma interve
enção terapê
êutica, mas ainda
não é claro com
mo a acupu
untura prov
voca seus efeitos.
e
Para
a clarificar o mecanism
mo de
acupu
untura cienttificamente é necessário
o observar o evento molecular no accuponto, na pele,
após a estimula
ação da acupuntura. O objetivo deste estud
do foi o de
e encontrar uma
corre
elação entre alterações molecularess locais na camada da pele após a estimulação de
acupu
untura e os efeitos terap
pêuticos da a
acupuntura.
7BL/6. Alterrações
A esttimulação fo
oi realizada em
e pontos d
de acupuntura de camun
ndongos C57
moleculares em nível de RN
NA foram an
nalisadas utiilizando cDN
NA microarra
ay 1 hora após a
estim
mulação. Além
m disso, as alterações m
moleculares após a estim
mulação de a
acupuntura foram
analis
sadas por meio
m
de Westtern Blot e a
análise histológica no nív
vel de proteíínas. Em seg
guida,
a liga
ação entre os
o efeitos analgésicos da
a acupuntura
a e as muda
anças molecu
ulares na ca
amada
de pe
ele foi investtigada usand
do modelos d
de dor.
No cD
DNA microarrray cerca de 200 geness foram alterados em re
elação ao gru
upo controle
e após
a estimulação por
p
acupunttura. Os ge
enes regula
ados positivamente forram passíve
eis de
mape
eamento. Ap
pós a estimu
ulação da accupuntura, os
o sinais mo
oleculares re
elacionados com
c
a
via d
de sinalizaçã
ão da proteína quinase ativada po
or mitógeno (MAPK) forram aumenttados.
Resultado seme
elhante foi observado pela anális
se histológica. No mo
odelo de dor, a
estim
mulação por acupuntura atenua a rresposta nociceptiva, e este efeito
o foi parcialm
mente
bloqu
ueado pelo in
nibidor da MAPK.
Sinais moleculare
es da estimu
ulação de accupuntura na
a camada da
a pele pareccem desemp
penhar
um p
papel importa
ante para os
s efeitos ana
algésicos da estimulação de acupunttura.
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Fonte
e: Ji-Yeun Park,
P
MS., AMSRC,
A
Kyun
ng Hee Univ
versity; Songhee Jeon, Dept. of Orriental
Medic
cine, The Grad. Sch, Dongguk
D
Uniiversity; Jon
ngbae Park, Dept. of P
Physical Med
d. and
Rehabil., Asian Med. and Acupuncture
A
Research; Younbyoung
g Chae, AM
MSRC, Kyung
g Hee
Unive
ersity; Hyangsook Lee, AMSRC,
A
Kyu
ung Hee Univ
versity; Hyejjung Lee, AM
MSRC, Kyung HEe
Unive
ersity; Hi-Joo
on Park, AMSRC, Kyung Hee Univers
sity.
3. Efe
eitos anti-hiperalgésico e anti-edem
matogênico do
d ARN077 no
n modelo d
de dor persis
stente
induz
zida pela carrragenina
A en
nzima hidrolizante da amida
a
ácida
a da N-acile
etanolamina (do inglês , NAAA), é uma
amidase lipídica localizada em lisossom
mas e de grrande expre
essão em m
macrófagos. NAAA
cataliisa a degradação de etanolamidass de ácidos graxos (do inglês FAE
Es), entre elles os
agonistas de rec
ceptores PPA
AR-γ N-palm
mitoiletanolam
mida (PEA) e N-oleoileta
anolamida (OEA).
Estud
eso molecullar da
dos prévios identificaram
m a primeirra classe de
e inibidores de baixo pe
ativid
dade de NAA
AA e mostraram que esssas moléculas podem im
mpedir o dessenvolvimen
nto de
respo
ostas inflamatórias tanto in vitro co
omo in vivo
o pelo aumento da sinallização dos FAEs.
Pross
seguindo ne
essas desco
obertas, foi identificada
a uma segunda geraçção de inibidores
covallentes poten
ntes e seletiv
vos de NAAA
A, entre os quais
q
ARN077 foi o melh
hor representante.
O objjetivo do pre
esente traba
alho foi dem
monstrar as atividades
a
an
ntiinflamatórrias e analgé
ésicas
dos inibidores de
e NAAA in vivo
v
através do teste do
o ARN077 no
n modelo d
de dor persis
stente
induz
zido pela carrragenina.
λ-carrragenina (1% p/v em água
á
estéril,, 20 μL) foi injetada subcutaneame
ente na supe
erfície
planttar da pata esquerda de camundo
ongos. Os volumes da
as patas do
os animais foram
medidos com um
m pletismôme
etro em dife
erentes interrvalos de tem
mpo. O limia
ar de retirad
da das
patas
s ao estímulo mecânico foi medido 2, 4, 6, 24,, 48, 72 e 96
9 h após a administraç
ção de
carra
agenina. A hiperalgesia mecânica fo
oi avaliada pela
p
medida da latência em segundos (s)
para a retirada da
d pata à prressão mecâ
ânica consta
ante exercida
a na superfíície dorsal após
a
a
injeçã
ão de carrag
genina.
A administração de ARN077
7 90 min ap
pós a o esttímulo inflam
matório reve
erteu de ma
aneira
dose--dependente
e o efeito ed
dematogênicco e hiperalg
gésico induzido pela carrragenina. Pe
ela via
intrap
plantar, o ARN077 foi administra
ado entre 0,05-50 mg
g/camundon
ngo e um efeito
signifficativo foi observado
o
em todas as doses. Pela via tópica, o composto
o foi adminis
strado
entre
e 1 e 30 % e eficácia significattiva foi obs
servada em todas as doses, exceto a
mposto aind
conce
entração ma
ais baixa (1
1 %). Em a
ambas as vias,
v
a ativid
dade do com
da foi
obserrvada após 24
2 h. Os me
ecanismos d a atividade in vivo do ARN077
A
foram
m estudados pela
amente com
administração da
a dose de 30
3 % topica
m diferentes
s antagonisttas administtrados
vés da injeçã
ão intraplanttar na dose de 1 mg/ca
amundongo. O antagonissta de recep
ptores
atrav
PPAR
R-γ, GW647
71, suprimiu
u completa mente os efeitos do ARN077, e
enquanto ambos
a
antag
gonistas de receptores canabinóide
es AM251 (a
antagonista CB1) e AM
M630 (antago
onista
CB2) não se mos
straram efettivos. ARN07
77 também foi estudado
o em animaiis knock-outt para
recep
ptores PPAR--γ. Neste modelo não fo
oi observado
o qualquer efeito
e
do co mposto em todas
as do
oses estudad
das, em opos
sição ao efeiito observado nos anima
ais selvagenss.
Os p
presentes resultados demonstram
m que o composto ARN077 é uma molécula
antiin
nflamatória muito eficien
nte no mode
elo da dor inflamatória induzida pe
ela carrageniina. O
uso d
de antagonis
stas seletivos
s confirmou que a eficác
cia in vivo do ARN077 n ão é mediad
da por
recep
ptores canabinóides pe
eriféricos, m
mas deriva da ativaçã
ão do recep
ptor PPAR-γ
γ. Os
prese
entes resultados confirm
mam que o NAAA pod
deria ser um
m alvo para
a futuras drogas
d
antiin
nflamatórias e analgésica
as.
Fonte
es: Oscar Sasso,
S
PhD, Pesquisa e desenvolviimento de drogas,
d
Insttituto Italian
no de
Tecno
ologia; Rosa
alia Bertorelli, PhD, Pesq
quisa e desenvolvimento
o de drogas, Instituto Italiano
de Te
ecnologia; Daniele Piome
elli, PhD, Pessquisa e des
senvolvimento de drogass e Departam
mento
de Fa
armacologia e Química Biológica, Instituto Ita
aliano de Tecnologia e Universidad
de da
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Califó
órnia; Angelo Reggiani, PhD, Pesqu
uisa e desen
nvolvimento de drogas, Instituto Italiano
de Te
ecnologia.
4. Taurina pote
encializa o efeito anti nociceptivo produzido por inibido
or de COX--2 na
inflam
mação
A atiivação temp
poral dos sistemas sen
nsoriais, esp
pecialmente na dor, de
etermina es
stados
interm
mediários qu
ue definem o futuro da e
estimulação sensorial e sua resposta
a. Neste trab
balho,
a pro
oposta foi interferir com
m os estadoss que constittuem a sens
sibilização pe
eriférica e central
depois de um pro
ocesso inflam
matório agud
do, por admiinistração de
e carragenin
na na pata (i.pl.).
Para cumprir este
e propósito, inibidores sseletivos de COX-2 e um
m tipo de ago
onista do rec
ceptor
glicin
na (taurina) foram testa
ados usando
o tempo de latências para
p
a retira
ada da pata após
estím
mulos térmico
os e mecânic
cos pelo Tesste Plantar e Von Frey, respectivame
ente.
Os re
esultados mostraram qu
ue a associa
ação do cele
ecoxibe (133
3 mg / kg, i.p.) com ta
aurina
(300 mg / kg, i.p.) produ
uz maior diiminuição da
d nocicepçã
ão (analgessia) mediada por
oxibe ou ta
estím
mulos térmic
co e mecân
nico comparrado com administraçã
a
o de celeco
aurina
sozinhos. No enttanto, o blo
oqueio comp
pleto da ana
algesia com celecoxibe e taurina não foi
obserrvado no tes
ste mecanon
nociceptivo, a
apenas no té
érmico.
Estes
s resultados indicam que existem p
pelo menos dois sistema
as paraleloss que permittem a
poten
ncialização do
d efeito an
nalgésico co
om celecoxib
be e taurina
a. Um perifé
érico que in
nibe a
sensibilização pe
eriférica da inflamação
o e outro nos
n
neurônios de segu
unda ordem
m que
modu
ulam impulso
os nociceptiv
vos aferente
es.
Fonte
e: Beatriz de Rienzo-Madero, N
Neurofisiolog
gía Integrattiva, Institu
uto Naciona
al de
Psiqu
uiatría Ramón de la Fuen
nte; Ulises C
Coffeen, Neurofisiología Integrativa,
I
Instituto Nacional
de Ps
siquiatría Ramón de la Fuente; Karin
na Simón-Arrceo, Neurofiisiología Inte
egrativa, Ins
stituto
Nacio
onal de Psiquiatría Ramó
ón de la Fue
ente; Francisco Mercado
o, Neurofisio
ología Integrrativa,
Instittuto Naciona
al de Psiquiatría Ramón
n de la Fuente; Lucia Magis,
M
Faculltad de Med
dicina,
UNAM
M; Orlando Jaimes,
J
Neu
urofisiología Integrativa, Instituto Nacional de P
Psiquiatría Ramón
R
de la Fuente; Fra
ancisco Pellicer, Neurofi siología Inte
egrativa, Ins
stituto Nacio
onal de Psiqu
uiatría
Ramó
ón de la Fuente.
5. P2X3, 2/3 e ASICs de
esempenham
m papel fun
ndamental na hiperalg
gesia muscu
ular e
claud
dicação intermitente em um novo mo
odelo de doe
ença arterial periférica e
em ratos
Os pa
acientes com
m doença arterial periférrica (PAD), muitas vezes sofrem de
e dor induzid
da por
isque
emia crônica acompanha
ada de claud
dicação interrmitente. Porém, pouco se conhece sobre
a fisiopatologia da
d dor isquê
êmica perifé rica devido à falta de um
u modelo a
animal adeq
quado.
Este estudo tenttou demons
strar os me
ecanismos subjacentes da dor asso
ociado com PAD,
inves
stigando o pa
apel dos can
nais iônicos n
na dor musc
cular de ratos submetido
os à PAD. Os
s ratos
foram
m anestesiad
dos e sofrera
am uma lapa
arotomia qu
ue uniu Ilíaca
a comum essquerda e arrtérias
iliolom
mbares, e fo
oram realiza
ados testes d
de fluxo san
nguíneo cutâ
âneo, Von F rey, teste plantar
o de claudiicação
de pata posterio
or e teste de esforço, este para analisar um
ma indicação
ente. Nos dias 4 e 14 após a lap
parotomia fo
oi realizado teste histollógico em ambos
a
imine
gastrrocnemios (G
GM) e foram
m avaliadas rrespostas co
omportamentais a morfin
na e antagonistas
de re
eceptores TRPV1,
T
P2X3
3, 2/3 e ca
anais iônicos
s sensíveis a ácidos. P
Pode-se obs
servar
hiperralgesia mec
cânica de GM
M por 3 sema
anas, pequena distância percorrida p
por 12 sema
anas e
reduç
ção de fluxo sanguíneo
o por 6 se manas. A morfina
m
recuperou a re
edução de limiar
mecâ
ânico e disttância perco
orrida, suge
erindo que a hiperalge
esia muscul ar e claudiicação
interm
mitente fora
am ocasionadas pela lig
gadura arterial e o uso de antagoniistas P2X3, 2/3 e
ASICs conseguira
am suprimir tanto hipera
algesia musc
cular e claud
dicação interrmitente em ratos
PDA, assim acredita-se que esses ca
anais iônicos
s, incluindo canais iôn
nicos sensív
veis a
amilo
orida, podem
m ter papel importante
e no desen
nvolvimento de hiperalg
gesia muscu
ular e
claud
dicação intermitente asso
ociada com P
PAD.
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Fonte
e: Kiyomi Hori,
H
Departtment of Fu
unctional An
natomy, Kanazawa Uniiversity Gra
aduate
Schoo
ol of Medica
al Science; Koei Hayash
hi, Kanazawa University
y Graduate S
School of Medical
Scien
nce; Yasuo Sugiura,
S
Aichi Human S
Service Centter; Shuang-Qin Yi, Kan
nazawa Univ
versity
Graduate Schooll of Medical Science; T
Takeshi Yam
maguchi, Kanazawa Uniiversity Gra
aduate
Schoo
ol of Medica
al Science; Noriyuki
N
Oza
aki, Kanazaw
wa University
y Graduate School of Medical
Scien
nce.
6. Pro
opriedades antinocicepti
a
ivas do óleo essencial de
e bergamota
a e do linalol
O óle
eo essencial (OE) de bergamota (Ciitrus bergam
mia, Risso), uma fruta ccítrica, subes
spécie
da laranjeira-aze
eda, de pequ
ueno porte, ccujos frutos têm forma ligeiramente
e similar à de
e uma
pêra,, tem demo
onstrado interferir com
m os mecan
nismos de plasticidade sináptica e ser
neuro
oprotetora in
i vitro e em
e
sistema s in vivo. Além disso,, o linalol, um compo
onente
preva
alente nos óleos
ó
essenc
ciais de várrias espécies
s de plantas
s aromática
as e presentte em
óleos
s essenciais, é conhecido
o por atenua
ar a dor inflamatória e neuropática.. No entanto
o, não
há es
studos que investigaram
i
m as proprie
edades antinociceptivas do óleo de bergamota (BEO)
em m
modelos expe
erimentais de
d dor. Desssa forma, o objetivo
o
do presente
p
esttudo foi inve
estigar
os efe
eitos do BEO
O no comporrtamento nocciceptivo em
m modelos de
e dor.
Foram
m utilizados a ligadura do nervo e
espinal (SNL), modelo de
d Kim & Ch
hung (1992)), e o
teste de formalin
na como mo
odelos de d
dor neuropáttica e inflam
matória, resp
pectivamentte. No
mode
elo de SNL, o BEO foi administrado
a
o (1ml/Kg; sc)
s em uma
a única injeçção diária, 1 hora
antes
s da cirurgia e, em seguida, uma ve z por dia durante 14 dia
as, em camu
undongos C57BL6.
As se
ensibilidades
s mecânicas e térmicas fforam avalia
adas pelo método de Vo
on Frey e tes
ste de
Hargrreaves, res
spectivamentte, até 28 dias após
s o SNL. No teste d
de formalina, os
camu
undongos C5
57BL/6 rece
eberam, via
a intraplanta
ar ou subcu
utânea uma injeção de
e BEO
(20m
ml/animal) 15
5 minutos an
ntes da adm
ministração in
ntraplantar de
d formalina a 5% (sc, 20
2 ul).
Os co
omportamen
ntos de lamb
bida e mordiidas na pata
a foram entã
ão monitorizzados em caixas a
cada 5 minutos, durante 60 minutos.
m
No tteste da formalina, BE
EO modifico
ou uma ou ambas as fases de lambida/mo
ordida
dependendo da dose
d
e da via
v de admin
nistração utilizada. Em particular, B
BEO adminis
strada
ente a prim
meira fase de lambida e nenhum efeito
via intraplantar reduziu significativame
acontteceu sobre a segunda fase.
f
Por outtro lado, a mesma
m
dose de BEO adm
ministrado por
p via
subcu
utânea na re
egião do pes
scoço reduz iu tanto a primeira
p
com
mo a segunda
a fase do modelo
m
de do
or inflamató
ória. A administração su
ubcutânea de
d uma dose mais baix
xa mostrou efeito
antinociceptivo na segunda fase, mas nã
ão na primeirra fase do en
nsaio.
Os re
esultados sugerem que o óleo de be
ergamota é capaz de interferir com a sensibilid
dade à
dor e
e, possivelm
mente, atua através de d
entes (centra
al e periféric
co), e
dois mecaniismos difere
pode ser uma dro
oga útil para
a o tratamen
nto da dor.
Fonte
e: Maria Maiiarù, Dr, Pha
armacobiolog
gy and Univ
versity Cente
er for Adapt ive Disorderrs and
Head Pain, Unive
ersity of Calabria; Laura
a Berliocchi, Healt Science, Universiity Magna Grecia;
G
Aless
sandra Levatto, Pharmacobiology and
d University Center for Adaptive Dissorders and Head
Pain, University of Calabria; Laura Ro mbolà, Pharmacobiology and Univ
versity Cente
er for
Adaptive Disord
ders and Head
H
Pain, University of Calabriia; Luigi A
Antonio Morrone,
Pharm
macobiology
y and Univerrsity Center for Adaptive
e Disorders and Head P
Pain, Univers
sity of
Calab
bria; Giacintto Bagetta, Pharmacobi ology and University
U
Center for Ad
daptive Diso
orders
and H
Head Pain, University of
o Calabria; Maria Tizian
na Corasanitti, Healt Sciiences, Univ
versity
Magn
na Grecia.
7. Te
etrahidrocana
abinol: Uma nova opção
o terapêutica
a para tratar a dor muscu
ular?
A dor muscular é um sério problema cclínico e nov
vas abordagens farmaco
ológicas têm
m sido
estud
dadas. Rece
eptores cana
abinoides tê
êm surgido como um alvo terapê utico atrativ
vo no
geren
nciamento da
d dor. O tetrahidroca
anabinol (TH
HC) tem sid
do usado n o tratamento da
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espas
sticidade e da dor em
m pacientess com esclerose múltiipla [1]. Re
ecentemente
e, foi
demo
onstrado que
e canabinoid
des sintético
os são eficaz
zes em aliviiar a dor ag
guda induzid
da por
salina
a hipertônic
ca nos músc
culos masse
eter e gastrrocnêmico em
e
ratos [2
2]. O objetiv
vo do
estud
do foi testarr se o THC seria
s
capaz de reduzir a dor induzid
da por salin a hipertônic
ca nos
músc
culos massetter e gastroc
cnêmio em rratos.
Foram
m usados ra
atos Wistar machos (25
50-300g). A salina hipertônica injettada no mas
sseter
evoco
ou um com
mportamento
o de sacud
dida da patta traseira e no gastrrocnêmio causou
comp
portamento de retirada da pata affetada. Essa
as alterações de compo
ortamentos estão
relacionadas à no
ocicepção. Assim,
A
foram
m estudadas as modificações dessess comportam
mentos
nocic
ceptivos apó
ós tratamen
nto com TH
HC. THC (0
0,5-5 mg/kg
g) foi admiinistrado po
or via
intrap
peritoneal e então o efeito do T
THC foi blo
oqueado por antagonisstas seletivo
os de
recep
ptores canab
binoides CB1 e CB2, A
AM251 e AM
M630, respectivamente, na dose de
d 0,5
mg/k
kg.
Os re
esultados mostram
m
que
e o THC tem
m um efeito antinocicep
ptivo na dorr muscular aguda
a
induz
zida por salina hipertônica e amboss os recepto
ores canabinoides, CB1 e CB2 participam
deste
e efeito antin
nociceptivo. Este estudo sugere que canabinoide
es naturais p
poderiam ser uma
opção
o farmacológ
gica futura no
n tratamentto da dor mu
uscular.
Referrências:
 [1] Sastrre-Garriga ett al. Expert R
Rev Neuroth
her 2011; 11(5): 627-37
7
 [2] Sáncchez et al. Cannabinoiids and mu
uscular pain. Effectiven
ness of the local
administrration in rat.. Eur. J. Pain
n, 2012. In press.
p
Fonte
e: M. Isabel Martín Fon
ntelles, MD P
PhD, Farmac
cología y Nu
utrición, U. Rey Juan Carlos;
C
Eva M
María Sanchez Robles, PhD,
P
Farmaccología y Nu
utrición, U. Rey
R
Juan Ca
arlos; Ana Bagües
Arias, Farmacología y Nutrición, U. Rey JJuan Carlos.
8. O efeito antino
ociceptivo da
a crotalfina é resultante da interação
o periférica entre os sisttemas
opioid
de e canabin
noide
A mo
orfina e seus
s derivados são conside
erados uma das principa
ais drogas p
para o tratam
mento
da do
or. Entretan
nto, os efeittos colateraiis destas drrogas limitam
m a sua utiilização clínica. A
busca
a de novos ativos
a
para dor
d é uma n
necessidade. O trabalho deste alerta
a demonstro
ou que
a cro
otalfina, um peptídeo co
om 14 amin oácidos, ind
duziu um sig
gnificativo e duradouro efeito
analg
gésico em modelos
m
expe
erimentais d e dor aguda
a e crônica. Este efeito ffoi associado
o com
a ativ
vação dos receptores
r
periféricos
p
o
opioides kappa e delta. Apesar da atividade opioide
verificada por es
ste estudo, a sequência de aminoác
cidos da cro
otalfina não possui homologia
com qualquer peptídeo com atividade
a
op
pioide.
Além disso, resu
ultados preliminares ind
dicaram que
e a crotalfin
na não ativa
a diretamen
nte os
recep
ptores opioid
des, pois estte peptídeo não promov
veu alteração
o da ligação
o da naloxon
na nos
recep
ptores opioid
des do homo
ogeneato da
a membrana
a cerebral de
e ratos. Tra
abalhos ante
eriores
sugerriram que os
o receptores canabinoid
de CB2 esta
avam envolv
vidos no efe
eito da crota
alfina.
Logo,, o objetivo deste projetto foi avaliarr a possível interação de ambos os ssistemas opio
oide e
canab
binoide no efeito
e
antinoc
ciceptivo ind
duzido por es
ste peptídeo.
O efe
eito antinociiceptivo da crotalfina (1
1µg/Kg, v.o.) foi avaliado pelo testte de pressão da
pata. A ativação
o dos receptores canab
binoides e opioides
o
foi avaliada po
or imunoblo
ottings
utiliza
ando anticorrpos sensíve
eis. A contrib
buição dos opioides
o
endó
ógenos para
a a antinocicepção
induz
zida por crottalfina foi in
nvestigada u
usando antic
corpos anti-β
β-endorfina (5µg/pata),, antienkeffalina (50µg/pata) e anti-dinorfin
na A (1µg
g/pata). O envovlimen
nto dos opioides
endógenos foi co
onfirmado com
c
a avalia
ação da libe
eração da β-endorfina, met-enkefalina e
dinorrfina A na pe
ele por ensaios imunoenzzimáticos.
Os re
esultados mo
ostraram qu
ue a crotalfin
na aumentou
u a ativação dos recepto
ores CB2 e kappa
na pe
ele da pata de ratos. Os
O anticorpo
os anti-dinorrfina A inibiu o efeito a
antinociceptivo da
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crotalfina. Os en
nsaios imuno
oenzimático s confirmara
am que a crotalfina
c
ind
duziu a libe
eração
local de dinorfina
a A e esta lib
beração foi b
bloqueada pe
elo antagonis
sta do recep
ptor CB2.
Estes
s resultados
s indicam que os recep
ptores de CB2
C
estão envolvidos
e
n
na antinocicepção
induz
zida pela crrotalfina. Es
ste efeito é dependente da liberação de opio
oides endóg
genos,
partic
cularmente a dinorfina A,
A e esta libe
eração é dep
pendente da ativação doss receptores
s CB2.
Fonte
e: Franciele
e Correa Ma
achado, gra
aduate, Dep
partment of Pharmacolo
ogy; Institu
ute of
Biomedical Scien
nces, Univerrsity of Sao Paulo; Van
nessa Olzon Zambelli, d
doctorate, Special
Laborratory of Pa
ain and Signaling, Buta
antan Institu
ute; Ana Ca
arolina Fern
nandes, grad
duate,
Special Laborato
ory of Pain
n and Signa
aling, Butan
ntan Institu
ute; Andrea
a Heimann, PhD,
Prote
eimax Biotechnology; Yara
Y
Cury, PhD, Spec
cial Laboratory of Pain
n and Sign
naling,
Butan
ntan Institutte; Gisele Picolo,
P
PhD, Special Lab
boratory of Pain
P
and Sig
gnaling, Buttantan
Instittute.
9. Ma
acrófagos tem capacidad
de de ativar e matar neu
urônios do GRD em cocu
ultura in vitro
o
ntemente o grupo alemão liderado pelo pesquisador HansRecen
-George Sch
haible demon
nstrou
num estudo publicado no pe
eriódico Pain
n que três dias
d
após a indução
i
do modelo de artrite
a
induz
zida por antíígeno (AIA) no joelho d
de ratos fora
am detectados macrófag
gos no gâng
glio da
raiz d
dorsal (GRD
D) da região
o lombar. E
Esta invasão
o de macróffagos foi co
orrelacionada
a com
hiperralgesia mec
cânica articu
ular, levando
o à questão
o se a invasão de macrrófagos denttro do
GRD pode promo
over nocicep
pção. Assim
m, o objetivo
o do deste trabalho
t
aprresentado no 14º
Congresso Mundial de Dor fo
oi investigarr a comunica
ação de neu
urônios e ma
acrófagos attravés
de um
ma cocultura in vitro de
e neurônios do GRD e macrófagos derivados d
da medula óssea.
ó
Foram
m utilizados dois sistema
as diferentess: 1) macróffagos e neurrônios em co
ontato direto
o, e 2)
macrrófagos e ne
eurônios sep
parados, ma s podendo interagir
i
ind
diretamente através do meio.
Os m
macrófagos fo
oram ativados na coculttura com LP
PS e INF-γ, e azul de trrypan foi utilizado
para verificar a viabilidade dos
d
neurônio
os. Como parâmetro da
a atividade d
dos neurônios foi
medido no sobrrenadante da cultura C
CGRP por ELISA. Os autores obse
ervaram que
e nas
coculturas com contato
c
direto entre as células, ma
as não nas coculturas
c
e
em que as células
c
estav
vam separad
das, a estimu
ulação com L
LPS e INF-γ por 48h aum
mentou a tax
xa de mortalidade
neuro
onal (de 10,8 +/- 1,0 pa
ara 27,8 +/- 6,7% dos neurônios).
n
O uso de am
minoguanidina, um
inibid
dor da iNOS
S, preveniu este efeito.. A estimula
ação das co
oculturas dirretas durante 20
minutos aumentou a secreç
ção de CGR
RP dos neurônios em média
m
nove vezes do que as
coculturas não estimuladas.
e
A mesma e
estimulação de monoculturas de ne
eurônios não
o teve
efeito
o significativ
vo sobre a lib
beração CGR
RP. Macrófag
gos não liberraram CGRP . Assim, os dados
do p
presente tra
abalho mosttram que m
macrófagos e neurônios podem in
nteragir de duas
mane
eiras. O con
ntato direto prolongado
o destes dois tipos de células pod
de levar a morte
dos menore
neuro
onal aumentada, muito
o provavelm
mente media
ada por NO. Em períod
es, os
macrrófagos pode
em estimula
ar neurônioss do GRD a liberar CG
GRP (que po
ode ser dev
vido a
secre
eção de algum estimula
ador neuron
nal desconhecido pelos macrófagoss). A invasã
ão de
macrrófagos denttro do GRD de
d ratos com
m AIA não foi
f associada
a com qualq uer sinal de
e dano
celula
ar (nenhum dos neurôn
nios do GRD
D foram AT
TF-3 positivo
os). Deste m
modo, os au
utores
concluem que a invasão de
e macrófago
os dentro do GRD em modelos in
nflamatórios pode
estim
mular danos neuronais e assim contrribuir para a nocicepção.
Fonte
e: Julia Mass
sier, Dipl. biologist, Neu
urophysiology, Institute of Physiolog
gy; Gisela Se
egond
von B
Banchet, PD
D Dr., Neuro
ophysiology, Institute off Physiology; Hans-Georrg Schaible,, Prof.
Dr., N
Neurophysio
ology, Institu
ute of Physio
ology.
10. P
Perda de mottivação na dor
d neuropáttica está rela
acionada a uma
u
redução
o na express
são de
recep
ptores D2 no
o núcleo accu
umbens
A perrda de motiv
vação consiste em uma ccaracterística comum em
m quadros d e dor neuropática
crônica. Em rato
os, a preferê
ência pela sa
acarose à ág
gua é utiliza
ada como de
escritor de prazer
p

6

www
w.dol.innf.br
hedônico e a qua
antidade de sacarose co
onsumida com
mo um indic
cador de mo
otivação. O núcleo
n
accum
mbens (NAc
cc) participa na codifica
ação da exp
periência de recompenssa. Além dis
sso, a
ligaçã
ão da dopam
mina aos rec
ceptores D1//D2 é funda
amental para
a motivação
o para o con
nsumo
de sa
acarose, e a ligação de opioides ao receptorr μ é crítica
a para o prrazer obtido
o pelo
consu
umo desta. Sendo assim
m, o objetivo
o do estudo
o foi investig
gar o efeito da neuropatia na
inges
stão de sacarose e sua correlação
c
co
om a express
são dos rece
eptores D1/D
D2 e μ-opiác
ceo.
Dos 4
47 ratos utilizados, 36 tiveram livre
e acesso a sa
acarose 1% e água e o restante som
mente
a águ
ua, durante 20 dias. De
esses 36 ani mais, 18 an
nimais foram
m submetidoss à lesão ne
ervosa
(mod
delo de consttrição crônic
ca do nervo ciático), no décimo dia após
a
o início
o do experim
mento.
No v
vigésimo prim
meiro dia, todos
t
os an
nimais foram
m sacrificado
os e coletad
dos os NAcc
c para
realiz
zação de RT--PCR e Westtern Blot.
Uma alta preferê
ência para o consumo de sacarose
e (80%) foi observada nos animais que
consu
umiram sac
carose e ág
gua, mas qu
ue não soffreram lesão
o nervosa, indicando prazer
p
hedônico. Nesse
es animais houve um aumento bilateral na
a expressão
o do receptor μ
acom
mpanhado de
e um aumento contralate
eral na exprressão do rec
ceptor D1 qu
uando comp
parado
com os ratos controle
c
que
e ingeriram somente água.
á
Nos animais
a
sub
bmetidos à lesão
nervo
osa, a expre
essão do rec
ceptor μ ret ornou aos níveis
n
observ
vados nos ra
atos controle que
ingerriram somen
nte água. A preferência por sacarose não foi alterada,
a
po
orém a motivação
para o consumo
o desta redu
uziu em ap roximadame
ente 30%. Também
T
foii observada
a uma
reduç
ção na expre
essão dos re
eceptores D1
1 (contralate
eral) e D2 (ipsilateral), ssendo que o grau
de re
edução de D2 correlac
cionou de fo
orma signifiicativa com a redução no consum
mo de
sacarrose.
Porta
anto, a prefe
erência pela sacarose e a expressão
o do recepto
or µ não forram alterada
as nos
animais submetiidos à lesão
o nervosa. A diminuiçã
ão de D1/D
D2 no NAcc pode expliicar o
consu
umo reduzid
do de sacaro
ose observad
do em 30% dos animais neuropáticcos. Mudanç
ças na
regulação desse
es genes po
odem, em parte, estar relacionad
das à redu ção motivacional
obserrvada em pa
acientes que sofrem de d
dor crônica.
Fonte
es: Jonathan D. Hakim
m, BSc, Sch
hool of Medical Scienc
ces (Anatom
my & Histology),
Unive
ersity of Sy
ydney; Kev
vin A. Keay
y, PhD, Sch
hool of Medical Sciencces (Anatom
my &
Histo
ology), Unive
ersity of Sydney.

7

