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1. O efeito da progesterona
p
a na expresssão e desen
nvolvimento da dor neu
uropática em
m um
mode
elo experime
ental em rato
o
A do
or neuropátic
ca é acarre
etada por allgum tipo de
d lesão no sistema so
omatossenso
orial e
frequ
uentemente o seu tratam
mento é lim itado, visto que a maioria dos pacie
entes que sofrem
deste
e mal não têm a resp
posta adequ ada a analgésicos. Nesta patolog ia, os esteroides
neuro
oativos pare
ecem ter pap
pel modulad
dor importan
nte. Por exemplo, a pro
ogesterona e seus
derivados promo
ovem a antinocicepção, além de participarem
p
das diferen
nças na sen
nsação
nadas ao gê
ênero. Além
m disso, a progesterona
p
a parece red
duzir os danos e
dolorrosa relacion
melhorar a funçã
ão em mode
elos animais de doenças neurológica
as. O presen
nte estudo buscou
a administração sistêmicca de proges
sterona na expressão
e
e desenvolvim
mento
saberr o efeito da
da hiiperalgesia e alodinia no
n modelo a
animal de dor neuropáttica CCI (ch
hronic constrriction
injury
y). Os experrimentos fora
am conduzid
dos com rato
os Sprague-D
Dawley (230
0-280g), seg
guindo
os gu
uias de ética para a investigação de dor experim
mental nos animais. O te
este para ava
aliar a
nocic
cepção térmica utilizou calor radian
nte. Além diisso, foram utilizadas ta
ambém estímulos
frios e mecânicos
s, através da acetona e filamentos de Von Frey
y, respectiva
amente. Os testes
t
comp
portamentais
s foram feito
os nos anim
mais antes da
a cirurgia e 14 dias apó
ós a cirurgia
a CCI.
Para a investiga
ação do efe
eito da prog
gesterona no
n desenvolv
vimento da dor neuropática
experrimental, foi administrada a progessterona diarriamente (10
0 mg/kg, via
a intraperito
oneal)
do prrimeiro ao 13
3º dia após a cirurgia. E
Entretanto, para
p
investigar o efeito d
deste esteroiide na
expre
essão da dor
d
neuropá
ática, a prrogesterona foi injetad
da na messma dose citada
anterriormente ap
penas no 14
4º dia apóss a cirurgia. O modelo animal exp
perimental de
d dor
neuro
opática foi escolhido
e
por apresentarr significante
e aumento dos
d
escores comportamentais
bem definidos de
d hiperalge
esia térmica
a e também de alodiinia mecâniica e ao frrio. A
administração crô
ônica de pro
ogesterona rreduziu significativamente esses esccores, enqua
anto a
administração ap
penas no 14
4º dia após a cirurgia não
n
acarreto
ou nenhuma
a modificação nos
escorres comporta
amentais. Po
or isso, os rresultados su
ugerem que a progesterrona parece estar
relacionada ao desenvolvim
mento da do
or neuropáttica experim
mental e nã
ão na expre
essão,
utico para essta patologia
a futuramentte.
podendo ser um alvo terapêu
Fonte
e: Hamid Reza
R
Banafsh
he, Phd of Pharmacolo
ogy, Pharma
acology Dep
partment, Kashan
Unive
ersity of Me
edical Scienc
ces; Rasool Mokhtari, Kashan University of M
Medical Scie
ences;
Azam
m Mesdaghinia, Kashan University
U
off Medical Sciiences; Javad Verdi, Kasshan Univers
sity of
Medic
cal Sciences.
2. R
Rápida atenuação de receptores alfa-2-adren
nérgicos: antinocicepçã
ão induzida pelo
estró
ógeno em rattos
Difere
enças relacionadas ao gênero
g
em d
dor são bem
m estabelecid
das: as mul heres geralm
mente
sofrem mais de dor
d e ter um
ma maior pre
evalência de vários distú
úrbios de dorr, como disfunção
da arrticulação te
emporomand
dibular, fibro
omialgia e enxaquecas. Os autores deste trabalho já
demo
onstraram que
q
antinocicepção prod
duzida pela ativação se
eletiva de rreceptores alfa-2a
adren
nérgicos é gênero-espe
g
cífica e aten
nuada por estrógeno
e
em
m ratos. O uso intratec
cal de
estró
ógeno, bem como E2BS
SA, um deriv
vado de esttrógeno imp
permeável à membrana, tem
demo
onstrado ate
enuar rapidamente a anttinocicepção induzida po
or clonidina (um agonistta alfa
2-adrrenérgico). Este efeito do estróge
eno é prov
vavelmente mediado po
or receptore
es de
membrana de es
strógeno (m
mER) e pode não requerrer alteraçõe
es genômica
as, devido ao
a seu
rápido início. Exiistem quatro
o receptoress de estróge
eno conhecid
dos – Recep
ptor de estró
ógeno
(ER) nuclear clássico alfa e beta, que atuam com
mo fatores de
d transcriçã
ão, mas tam
mbém
podem ser enc
contradas na
n
membran
na celular produzindo alteraçõess rápidas e não
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genômicas, e o recém-desco
r
oberto recep
ptor acoplado
o à proteína G 30 (GPR
R30) e Gq-co
oupled
Mer ((Gq-Mer), ambos recepttores de me
embrana liga
ados à prote
eína G, poré
ém a contrib
buição
de ca
ada um desttes receptore
es de estróg
geno para o efeito obserrvado ainda não é conhecido.
Este estudo investigou se a ativação selletiva de ER
R alfa, beta, GPR30 ou G
Gq-Mer atenuou a
antinocicepção produzida pela clonidina na medula espinhal de
e ratos. Clon
nidina foi ap
plicada
por u
uma cânula PE10 intrate
ecal em rato
os ovariectomizados e os
o efeitos de
e PPT, DPN, G1 e
STX (ER alfa, beta,
b
GPR30
0 e Gq-me
er agonistas
s, respectiva
amente) forram testado
os na
antinocicepção in
nduzida porr clonidina p
pelo teste tail-flick
t
(TF
FL). A clonid
dina aumentou o
temp
po de latênc
cia TFL e pode-se
p
obse
ervar que PPT,
P
DPN e G1 individ
dualmente ou
o em
comb
binação de PPT
P
+ DPN, PPT + DPN + G1 não conseguiram
m alterar sig
gnificativame
ente o
efeito
o induzido por clonidin
na no TFL. Curiosamen
nte, a administração in
ntratecal de STX,
rapidamente, de forma significativa e d
dose-dependente, conseguiu atenua
ar este efeito. ICI
182780, um antagonista de receptor de
e estrógeno que bloque
eia todos oss ERs conhecidos,
atenu
uou significa
ativamente o efeito de E2BSA bem
m como o STX e resta
aurou o aum
mento
induz
zido por clo
onidina em TFL. Aniso
omicina intrratecal (um inibidor da
a biossíntes
se de
prote
eínas) não conseguiu
c
alterar
a
o effeito de STX
X, o que confirmou
c
q ue as alterrações
genômicas não fundamentam
f
m este efeitto. Os resulttados sugere
em que Gq- mer mediad
do por
estró
ógeno, induz
z rápida aten
nuação de a
antinocicepçã
ão mediada por clonidin
na e que ER
R alfa,
beta e G1 podem
m não contriibuir para esste efeito. Estas
E
descob
bertas permittirão uma melhor
m
comp
preensão dos mecanism
mos subjacen
ntes à modu
ulação estro
ogênica de rreceptores alfa-2a
adren
nérgicos med
diando antin
nocicepção e pode ajuda
ar na descob
berta de mel hores analgé
ésicos
para cada gênero
o.
Fonte
e: Rapid atte
enuation of alpha-2-adrrenoceptorind
duced antino
ocipeption b
by estrogen in the
rat: A Gq-coupled
d membrane
e estrogen re
eceptor med
diates this efffect. Subodh
h Nag, Sukh
hbir S.
Mokh
ha, Meharry Medical Coll., Nashville, USA
3. NC
CX 1404 rev
verte o dese
envolvimento
o da alodínia mecânica em camund
dongos diabéticos
tratad
dos com esttreptozotocin
na
A via de sinalizaç
ção do óxido
o nítrico aum
menta a ativ
vidade anti-a
alodínica da pregabalina, uma
a anti-alodín
nica bem conhecida, em
m modelos de
d neuropatia experimen
droga
ntal. NCX 1404 é
um n
novo compos
sto que consiste em um
ma pregaballina doadora
a de óxido n
nítrico, facilm
mente
absorrvido e meta
abolizado in vivo liberan
ndo pregaba
alina e NO. Logo,
L
o pressente estudo
o teve
como
o objetivo, comparar
c
a atividade a
anti-alodínic
ca de NCX 1404 com o de pregabalina
seguiido do esque
ema de trata
amento agud
do e tratame
entos repetid
dos em mod
delo de neuro
opatia
diabé
ética induzida pela injeçã
ão de estrep
ptozotocina (STZ
(
- 200 mg/kg
m
i.p.) e
em camundo
ongos.
A ava
aliação do limiar nociceptivo foi detterminada pelo
p
monitoramento do limiar de retirada
da pa
ata (PWT) du
urante 180 minutos
m
apó
ós o tratamento com veíc
culo ou drog
ga por via orral. As
medidas também
m foram reallizadas 1, 2 e 3 semana
as após dose diária rep etida por via oral
imediatamente antes
a
do resp
pectivo desa
afio diário (c
condição livrre de droga)) para dissec
car os
efeito
os potenciaiis dos compostos em teste sobre
e o desenvo
olvimento e manutençã
ão do
comp
portamento alodínico. NCX 1404
4 apresento
ou efeitos dose-depen
ndente similar à
prega
abalina segu
uido de um desafio
d
agud
do. Entretan
nto, NCX 140
04 quando a
administrado
o uma
vez a
ao dia durante três sem
manas conssecutivas em
m animais trratados com
m STZ, a alodinia
mecâ
ânica foi sign
nificantemen
nte revertida
a, indicado pelo
p
aumento do limiar 1, 2 e 3 sem
manas
após o tratame
ento inicial (PWT 3ª semana - 1.2±0.1 g, 1.4±0.1 g, 2.7±0.2 g,
respe
ectivamente para veículo
o, pregabalin
na e NCX 14
404).
Por ffim, NCX 14
404 representa um nov
vo protótipo
o interessante que, em virtude de
e suas
proprriedades do
oadoras de óxido nítricco, dificulta o desenvo
olvimento e manutençã
ão da
alodin
nia mecânic
ca induzida pela STZ. Contudo, estudos
e
adic
cionais são necessários para
avalia
ar se esses efeitos são
o mantidos e
em outros modelos
m
exp
perimentais,, assim com
mo em
huma
anos.
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Fonte
es: Francesc
co Impagnattiello, Nicox Research In
nstitute; Fabrizio Vincenzzi, Department of
Clinic
cal and Exp
perimental Medicine,
M
Un
niversity of Ferrara; Marina Targa
a, Departme
ent of
Clinic
cal and Experimental Medicine, U
University of
o Ferrara; Nicoletta Almirante, Nicox
Resea
arch Institu
ute; Katia Varani, De partment of
o Clinical and
a
Experim
mental Med
dicine,
Unive
ersity of Ferrrara; Ennio Ongini,
O
Nico x Research Institute; Pie
er Andrea Bo
orea, Department
of Clinical and Ex
xperimental Medicine, Un
niversity of Ferrara.
F
4. Co
ontrole sens
sório de me
ecanorecepto
ores Aβ de baixo limia
ar por neurrônios da medula
m
espin
nal através de
d receptores
s opioides de
elta
a raiz dors
Os n
neurônios se
ensoriais do
o gânglio da
sal (DRG) são
s
heterogê
êneos, a fim de
respo
onder a uma
a variedade de estímulo
os ambienta
ais (por exemplo, o calo
or nocivo ou
u leve
toque
e) e transm
mitir a inform
mação soma
atossensoriall aos neurônios da colu
una vertebra
al. Os
opioid
des aliviam a dor, em parte, ao attuar sobre os
o neurônios do DRG, m
mas a identtidade
exata
a das células em que
e a atividad
de é regulada por op
pioides perm
manece obs
scura.
Deterrminou-se a identidade
e molecular de neurônios do DRG
G que expre
essam recep
ptores
opioid
des e testou
u-se a hipóttese de que
e o receptorr opioide delta (DOR) ccontrola os dados
sensó
órios de mec
canorrecepto
ores Aβ de b
baixo limiar para
p
os neurrônios da esp
pinal medula
a.
Uma combinação
o de manipulação genét ica, abordag
gens neuroanatômicas e eletrofisioló
ógicas
foi utilizada. Prim
meiro camundongos so
ofreram knoc
ckout de um
m receptor DOReGFP e uma
panóplia de marc
cadores de populações
p
d
distintas de neurônios do DRG para
a localizar DO
OR no
DRG e na pele por imuno-histoquímicca. A seguirr, foi realizada whole cell patch clamp
recorrding em fatias de med
dula espinall para inves
stigar o efeiito de agon istas opioides na
trans
smissão sináptica entre DRG
D
e de ne
eurônios med
dulares do corno dorsal.
DOR’’s são expre
essos por diversas popu
ulações de mecanonocic
ceptores, be
em como em
m por
meca
anorreceptorres Aβ de baixo
b
limiar coexpressan
ndo Ret e TrkC
T
que ine
ervam órgãos da
sensa
ação de toqu
ue na pele. Em contrastte, o recepto
or opioide µ (MOR) é pre
edominantem
mente
expre
esso por termonocice
eptores, b
bem como por uma
a pequena população
o de
meca
anonocicepto
ores putativos AM em que MOR e DOR são colocalizado
os na membrana
plasm
mática. Fatia
as de medula
a espinal de camundongos selvagens apresentarram depress
são da
entra
ada sináptica
a em neurô
ônios Aβ da
as lâminas III-V
I
da coluna verteb
bral induzida
a pelo
agonista DOR deltorfina, de acordo
a
com os achados anatômicos.
Em conjunto os resultado
os indicam que a função do sistema opio
oide no sis
stema
soma
atossensório não se res
stringe à re
egulação de
e estímulos nociceptivoss para a medula
m
espin
nal, mas tam
mbém inclui o controle d
da informaçã
ão táctil, proporcionando
o assim uma
a base
racional para a terapêutica focada em
m DOR em situações clínicas de d
dor resultante de
disfun
nção em me
ecanorrecepttores de baix
xo limiar Aβ..
Fonte
e: Grégory Scherrer, da
a Universida
ade de Columbia; Rita Bardoni, da
a Universidade de
Mode
ena e Reggio
o Emilia; Pap
piya Choudh ury, Columb
bia University
y; Brigitte L.. Kieffer, IGBMC /
m San Francisco;
CNRS
S / Inserm / UDS; Allan
n I. Basbaum
m, da Unive
ersidade da Califórnia em
Amy B. MacDerm
mott , Universidade de Co
olumbia.
5. Ca
aracterização
o da neuralgia pós-herpé
ética em cam
mundongos com
c
mutaçã
ão para o rec
ceptor
NMDA
A
A ne
euralgia pós
s-herpética é uma dor que persis
ste após o desaparecim
mento de lesões
l
cutân
neas oriund
das do Herrpes Zosterr. Estudos tem demon
nstrado o envolvimentto de
recep
ptores NMDA
A na dor pó
ós-herpética
a, entretanto
o, o mecanismo neurall e de indução e
manu
utenção permanecem não esclarrecidos. A fosforilação
o da tirosi na presentte na
nidade NR2B
subun
B do recepto
or NMDA é uma das mais abundan
ntes no cére
ebro. Animaiis que
receb
beram o víru
us de Herpe
es Zoster em
m patas apre
esentaram dor
d prolonga
ada. Desse modo,
m
para elucidar o papel da tirosina (Tyr1
1472) fosforrilada da subunidade N R2B na dorr pósherpé
ética foram utilizados animais
a
ond e o domínio
o Tyr1472 foi
f alterado para fenilalanina
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(Y147
72F-KI). Um
m dia após a inoculação
o, a dor herrpética aguda foi observ
vada em ma
ais de
80% dos animaiis selvagens
s e Y1472F--KI. Porém, após 35 dias a intenssidade da dor foi
reduz
zida nos anim
mais Y1472F
F-KI quando comparados aos animais selvagenss. O aparecim
mento
de neurite foi menos
m
estim
mulado e a ttoxicidade por
p
glutamato foi meno
or em células de
cultura de gânglio da raiz dorsal de Y1 472F-KI qua
ando compa
arado aos an
nimais selva
agens.
Diantte disso, o presente es
studo sugere
e que a subunidade NR2B do rece
eptor NMDA
A está
envolvida no desenvolvime
ento da do
or pós-herp
pética e qu
ue o dano no nervo está
corre
elacionado co
om a incidên
ncia da dor d
durante a fas
se aguda des
ssa doença.
Fonte
e: Seiji Ito, MD & PhD,, Medical Ch
hemistry, Ka
ansai Medica
al University
y; Atsushi Sasaki,
PhD, Applied Ph
harmacology
y, Universitty of Toyam
ma, Graduate School of Medicine
e and
Pharm
maceutical Sciences; Sawako Un
nezaki, PhD
D, Medical Chemistry, Kansai Medical
Unive
ersity; Tsugu
unobu Andoh, PhD, App
plied Pharma
acology, University of T
Toyama, Gra
aduate
Schoo
ol of Medicin
ne and Pharm
maceutical S
Sciences; Sh
hinji Matsumura, PhD, M
Medical Chem
mistry,
Kansa
ai Medical University;
U
Ta
ayo Katano, PhD, Medic
cal Chemistry
y, Kansaii M
Medical Unive
ersity;
Naok
ko Nishio, Pain
P
Researrch Center, Kansai University of Health Scie
ences; Teru
umasa
Nakatsuka, MD & PhD, Pain Research C enter, Kansa
ai University
y of Health S
Sciences; Ya
asushi
Kuraiishi, PhD, Applied
A
Pharrmacology, U
University of Toyama, Graduate
G
Scchool of Medicine
and P
Pharmaceutiical Sciences; Toshiaki Minami, MD
D & PhD, An
nesthesiolog y, Osaka Medical
College
6. C
Caracterizaçã
ão tempo-dependente da reativid
dade de micróglia no modelo de
e dor
neuro
opática por lesão
A mic
cróglia é um
m tipo de cé
élula da glia que repres
senta os macrófagos do
o sistema ne
ervoso
centrral e da med
dula espinall, isto é, esttão relacionadas a resp
posta imuno lógica. Após
s uma
lesão
o em um nervo periférico, taiss células reagem
r
na medula e participam
m do
desen
ncadeamentto da dor neuropática.
n
Pesquisado
ores do Cen
ntro Hospita
talar Univers
sitário
Vaud
dois investiga
aram a regulação transi cional de um
m grupo dete
erminado de
e genes depois de
uma lesão limitad
da de nervo. Tal seleção
o de genes foi baseada em
e biomarca
adores fenottípicos
poten
nciais (de macrófagos pró-inflama
atórios, antti-inflamatórrios ou de cicatrização
o) na
tenta
ativa de relac
cionar teoria
as sobre o d iferencial de
e macrófagos. O método
o utilizado in
nclui a
quantificação da transcrição de dois marrcadores com
muns de reattividade de m
micróglia – lba1
l
e
1b – em perríodos distinttos e determ
minados de tempo
t
após a lesão limiitada do nerrvo no
CD11
corno
o dorsal da medula
m
espinal de ratoss. Os resulta
ados obtidos demonstrarram, em tod
dos os
dias avaliados após a les
são, um au
umento na expressão dos marca
adores avaliados,
obserrvando diferrentes maniifestações a
ao longo do período de
eterminado. Uma importante
manifestação fo
oi a regulação positiva
a – elevad
da e mantida – de componente
es do
comp
plemento ap
pós a lesão e ao longo de todo tem
mpo de estudo. Dentre os TLRs (to
oll like
recep
ptors), a ma
aior express
são foi do T
TLR1, contra
ariamente a estudos prrévios que, nesse
mode
elo de dor, demonstrarram expresssão aumenttada de TLR
R2 e TLR4. As constattações
podem refletir a existência de uma m
mudança fen
notípica dependente do
o tempo, co
omo a
induç
ção de cito
ocinas e quimicionas pró-inflama
atórias no início e in
nterleucinas antiinflam
matórias (IL
L-10, por exemplo) ao ffinal. O aum
mento da ex
xpressão te TLR1, já de
escrita
após a lesão de um
u nervo, nu
unca havia ssido demons
strado no sistema nervosso central.
Fonte
e: Nicolas Piller, phys
sician, Pain
n Center, Department
D
of Anesth
hesiology, Centre
C
Hospitalier Unive
ersitaire Vaudois; Isab
belle Decostterd, MD, Pain
P
Centerr, Departme
ent of
Anestthesiology, Centre Hosp
pitalier Univ
versitaire Va
audois; Marc
c R. Suter, MD, Pain Center,
Depa
artment of An
nesthesiolog
gy, Centre H ospitalier Un
niversitaire Vaudois.
V
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7. Pro
ostaglandina
as contribuem para meccanismos ope
erados por receptor
r
de ccinina B2 du
urante
neuro
opatia induzida por ligad
dura do nerv
vo espinal em
m ratos
Wern
ner e outros
s pesquisado
ores das Un
niversidades Federais do
o Paraná, d
do Rio Grand
de do
Norte
e e de Santa
a Catarina e da Universiidade de Ferrrara, em recente estud o, analisaram em
e cinina B2 (B2R)
ratos
s com ligadura de nervo espinal (LN E), 1) a loca
alização de receptores
r
de
em gânglios da
a raiz dors
sal (GRDs) de nervos
s L4 e L5L
L6 de rato
os por colo
oração
imunohistoquímic
ca e 2) as re
espostas fun
ncionais à brradicinina de
e células L4 e L5L6 nos GRDs,
G
em cultura, utilizando indicad
dor de cálcio
o (Fura-2AM)).
Demo
onstrou-se por
p microsco
opia de fluorrescência co
onfocal que receptores
r
B
B2 imunorreativos
(B2R-IR) foram comarcados
c
com fibras C não peptidérgicas, e fibras mielin
nizadas do tipo A,
nos G
GRDs de nerrvos L4 e L5L6 de ratos controles (sham operados) e nos G RDs de nerv
vos L4
intacttos nos rato
os com LNE.. No entanto
o, em GRDs
s de L5L6 de
e ratos com LNE, B2R-IIR em
fibras
s C IB4 (iso
olectina B4) imunorreattivas foram significativamente dimi nuídos, enquanto
B2R-IR foram predominant
p
temente co -localizados com os neurônios
n
d
do GRDs NF-200
(neurrofilamento 200) imunorreativos. Allém disso, nenhum
n
B2R
R-IR foi obse
ervado em células
c
gliais
s dos GRDs GFAP (proteína glial ffibrilar ácida
a) imunorre
eativos de q
qualquer um
m dos
grupo
os estudado
os. Em neurônios nos GRDs de L5L6,
L
em cu
ultura, a brradicinina in
nduziu
aume
ento da conc
centração de
e cálcio intra
acelular ([Ca+2]i) tanto de ratos con
ntroles, quan
nto de
ratos
s com SNL, sendo que
e nestes últtimos tal au
umento foi duas vezess maior que
e nos
prime
eiros. O uso de antagon
nista seletivo
o de B2R ate
enuou o aum
mento de [C
Ca+2]i, mas o uso
de an
ntagonista seletivo de B1R
B
não prov
vocou mudanças. Além disso, o aum
mento de [C
Ca+2]i
evoca
ado pela bra
adicinina, em
m ratos com SNL em GR
RDs de L5L6,, foi insensív
vel a antagonistas
de ca
anais TRP, inclusive à capsazepina
a, antagonista de cana
ais TRPV1. Ainda, incubação
prévia com indom
metacina (in
nibidor não sseletivo de COX)
C
reduziu
u o aumento
o de [Ca+2]]i pela
bradicinina em ne
eurônios nos
s GRDs de L
L5L6 em rato
os com SNL.
Segundo os auttores, os resultados
r
d
demonstram
m que LNE modifica a expressão
o e a
funcio
onalidade de B2R em neurônios llesionados dos
d
GRD L5
5L6, de mo
odo que eles são
expre
essos em maior
m
grau em
e
fibras A e mais res
sponsivos a bradicinina
a, através de
d um
meca
anismo que envolve
e
sens
sibilidade se
eletiva por prrostaglandinas, mas não
o exige a ativação
de B1
1R ou memb
bros da família de recepttores de TRP
P, supondo que
q
tal meca
anismo pode
e ser a
base de mecanismos operados por B2
2R que sustentam os estados
e
de h
hipersensibilidade
assoc
ciados à neu
uropatia indu
uzida por LNE
E.
Fonte
e: Maria Fernanda P. Werner1;
W
C
Célia R. Fran
nco1; Eunice Andre2; Barbara Campi3;
Pierangelo Geppetti3; Giles A. Rae4. 1
1. Universida
ade Federal do Paraná;; 2. Univers
sidade
Federral do Rio Grande
G
do Norte;
N
3. Un
niversidade de Ferrara;
; 4. Universsidade Federral de
Santa
a Catarina.
8. NA
ADPH 4 oxid
dase contribu
ui essencialm
mente para processame
ento da dor neuropática
a após
lesão
o de nervo pe
eriférico
Evidê
ências indica
am que as es
spécies reattivas de oxig
gênio (ROS), tais como ííon superóxido ou
peróx
xido de hidrogênio contribuem para proce
essamento nociceptivo durante a dor
persis
stente. Por exemplo,
e
a administraçã
a
ão de agente
es de depleç
ção de ROS reduz de ma
aneira
eficaz
z o comporttamento noc
ciceptivo em
m diferentes modelos animais de do
or. No entanto, as
fonte
es primárias
s de produção de RO
OS e como ROS contrribuem para
a processam
mento
nocic
ceptivo ainda são mal compreend idos. A fam
mília de NA
ADPH oxidasses é uma fonte
importante da prrodução de ROS em dife
erentes tecid
dos, incluind
do o sistema
a nervoso ce
entral.
Este trabalho inv
vestigou se a isoforma N ox4 está env
volvida no processamen to nociceptiv
vo.
Camu
undongos de
eficientes para Nox4 e ccamundongos onde esta deficiência p
pode ser ind
duzida
por ttamoxifeno foram
f
usado
os. Imuno-h istoquímica foi utilizada para investtigar a exprressão
Nox4
4 em modelos de hipe
eralgesia ind
duzida por zimosan e comportam
mento nocice
eptivo
neuro
opático induzido por lesã
ão de nervo periférico fo
oram utilizad
dos.
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Nox4
4 é express
so em um subconjun
nto de neu
urônios do gânglio da
a raiz dorsal. O
comp
portamento nociceptivo neuropático induzido po
or lesão de nervo perifé
érico foi aten
nuada
em c
camundongos deficientes
s para Nox4
4. Além diss
so, o comportamento da
a dor neuropática
persis
stente foi reduzido após a indu
ução por tamoxifeno
t
da exclusã
ão de Nox4
4 em
camu
undongos tra
ansgênicos adultos,
a
indiccando que Nox4
N
contrib
bui essencial mente para a dor
de sin
nalização ap
pós a lesão do
d nervo perriférico.
Estes
s resultados sugerem que Nox4 pode
e ser uma opção para o tratamento da dor.
Fonte
e: Wiebke Kallenborn-G
K
Gerhardt, Go
oethe-University, Institu
uto de Farm
macologia Clínica;
Katrin
n Schroederr, Goethe-University, In
nstituto de Fisiologia Cardiovascula
ar; Domenic
co Del
Turco
o, Goethe-University, In
nstituto de N
Neuroanatom
mia Clínica; Ruirui Lu, G
Goethe-Unive
ersity,
Instittuto de Farmacologia Clínica , K
Katharina Kynast,
K
Goe
ethe-Universsity, Institutto de
Farmacologia Clínica; Ellen Niederberg
ger, Goethe
e-University,, Instituto de Farmacologia
Clínic
ca; Ralf P. Brandes, Goethe-Unive
G
ersity, Instittuto de Fisiologia Card
diovascular; Gerd
Geiss
slinger, Goetthe-Universitty, Instituto de Farmaco
ologia Clínica
a, Achim Sch
hmidtko, Ins
stituto
de Fa
armacologia Clínica
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