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1. Ca
anais de potá
ássio dependentes de A
ATP como alv
vo para melh
horar a resisstência a op
pioides
na ne
europatia dia
abética
O ob
bjetivo do estudo
e
foi in
nvestigar o efeito da morfina
m
em associação com diazóx
xido –
fárma
aco cujo me
ecanismo de ação envolv
ve a aberturra de canais
s de potássio
o dependenttes de
ATP – ou isolada
amente – co
ontrole – na
a alodinia mecânica e hiperalgesia q
química em ratos
com diabetes mellitus
m
induzida por esstreptozotociina. O limia
ar mecânico
o dos anima
ais foi
mens
surado por meio de An
nestesiômetrro (von Fre
ey eletrônico
o) e foi util izado o tes
ste de
forma
alina como estímulo
e
noc
ciceptivo qu
uímico. Foi observado
o
qu
ue a morfina
a não é cap
paz de
altera
ar o limiar mecânico em
m animais ccom diabete
es, porém nos
n
grupos q
que receberram a
assoc
ciação de morfina mais
m
diazóx
xido houve redução de
d
50%, sugerindo efeito
antinociceptivo. Para o testte de forma
alina a asso
ociação de morfina com
m baixa dose de
diazó
óxido mostro
ou efeito siné
érgico em re
eduzir o com
mportamento nociceptivo
o nos animais com
diabe
etes. Os autores conclue
em sugerind
do que a via
a de sinalização envolvid
da com os canais
c
de po
otássio depe
endentes de
e ATP pode ser um alv
vo terapêutic
co para mellhorar a res
sposta
perifé
érica a opioid
des em pacientes diabétticos.
Referrência: A. K. Schreiber, R. B. Pinto
o, M. T. Schaule, J. M. Cunha. Inve
estigation Of AtpDepe
endent Potas
ssium Chan
nnels As Po tential Targ
gets In Periipheral Opio
oid Resistan
nce In
Diabe
etic Neuropa
athy. Poster number: [PW
W133]. 15 WCP,
W
Buenos
s Aires, Outu
ubro de 2014
4.
2. Attivação da via da Quinurenina na m
medula espinal como um
m novo meca
anismo de gênese
da do
or neuropátic
ca
O ob
bjetivo do presente
p
es
studo foi te
estar a hipó
ótese de que a via d
de sinalizaçã
ão da
Quinu
urenina (IDO
O1) e Quinu
urenina 3-mo
onooxigenas
se (KMO) contribui para
a a gênese da
d dor
neuro
opática e quais seriam os
o possíveis mecanismos
s envolvidos em sua ativ
vação. Para tal foi
utiliza
ado modelo
o de dor ne
europática em camund
dongos e avaliado o l imiar nocice
eptivo
mecâ
ânico dos an
nimais (filam
mentos de v
von Frey). Também
T
forram avaliado
os: expressão de
RNAm
m e proteínas (PCR e western blotting, respectivame
ente), bem como ativ
vidade
enzim
mática por HPLC.
H
Enconttrou-se aum
mento na exp
pressão de RNAm
R
e protteínas para IDO e
KMO e atividade
e para IDO1 nos animaiis com neurropatia. Além
m disso, a i nibição func
cional,
genéttica e farm
macológica de
d ambas a
atenuou a alodinia
a
mec
cânica. Asso
ociado a iss
so foi
obserrvado aumen
nto na produ
ução de inte rferon γ (IFN
N-γ) na med
dula espinal.
Quan
ndo foi realiizada a inib
bição genéti ca ou farmacológica da atividade do IFN-γ houve
dimin
nuição da alo
odinina mec
cânica duran
nte a neurop
patia. A administração in
ntratecal de IFN-γ
induz
ziu comporta
amento noc
ciceptivo e a
aumento na
a expressão de IDO1. Por sua vez
z, em
animais deficienttes para IFN
N-γ houve d
diminuição da
d atividade de IDO1 e da expressão de
RNAm
m para KMO
O. Também se
s investigou
u o papel do
o ácido quino
olínico como
o um compo
onente
gerad
do por meio da ativação
o da via da q
quinureninas
s. Sua administração foii capaz de in
nduzir
alodin
nia mecânic
ca em anima
ais selvagen
ns e deficien
ntes para ID
DO1 ou rece
eptores para
a IFN.
Comp
plementando
o os dados a resposta
a nociceptiva foi bloqueada pela a
administraçã
ão de
antag
gonistas de receptor
r
NMDA (N-Metil--D-aspartato
o).
Diantte dos resulltados os au
utores sugerrem que a via da Quin
nurenina é n
necessária para
p
a
gênes
se da dor neuropática
a, informaçã
ão que pode ser relev
vante para melhoria no
o seu
tratamento por meio
m
do dese
envolvimento
o de novos fármacos.
f
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Referrência: G. R. Souza, M. D. Miriam D
D. Fonseca, D. Denis Augusto, H. He
enrique Lem
mos, L.
Huan
ng, G. Pacholczyk, M. Brazil, J. Talbo
ot, A. Bolduc
c, F. Q. Cunh
ha, A. L. Me
ellor, T. M. Cunha.
C
Neuro
oimmune Ac
ctivation In The
T
Spinal C
Cord Enhance
es Kynurenin
ne Pathway And Accounts For
The G
Genesis Of Neuropathic
N
Pain. Posterr number: [PH090]. 15 WCP, Bueno
os Aires, Ou
utubro
de 20
014.
3. O possível en
nvolvimento do acoplam
mento de gânglios da ra
aiz dorsal co
om a alodiniia e a
hiperralgesia
A hip
peralgesia e alodinia co
onsistem em
m um distúrrbio na sensação da do
or, sendo que,
q
a
hiperralgesia sina
aliza um esttado onde um estímulo
o que causaria uma se
ensação dolorosa
amen
na passa a causar uma
a sensação d
dolorosa ma
ais intensa, e a alodinia
a se refere a um
proce
esso, onde um
u estímulo
o não doloro
oso por algu
um motivo torna-se
t
dolo
s dois
oroso. Esses
proce
essos estão associados a uma hiperrsensibilização a nível central, send
do que, ainda não
se tem nenhuma conclusão sobre
s
o envo
olvimento de
e neurônios periféricos n
nessas patologias.
Como
om a alodinia e a
o uma tentativa de asso
ociar o envo lvimento de neurônios periféricos
p
co
que express
hiperralgesia, cien
ntistas usara
am camundo
ongos genetticamente modificados,
m
q
savam
em n
neurônios prrimários a proteída fund
dida eGFP-ca
almodulina (Pirt-GCaMP
P3), uma pro
oteína
fluore
escente sensível a íons
í
Ca2+,, e um modelo
m
infllamatório p
para analis
sar a
hiperrsensibilidade
e neuronal em
e corpos ccelulares de gânglios da
a raiz dorsall. Como resu
ultado
foi de
escoberto qu
ue possivelm
mente as jun
nções GAP dos
d
neurônios podem esstar associad
das ao
acopllamento des
ssas, e pode estar relaciionada com a hipersensibilidade neu
uronal. E po
or fim,
foi co
oncluído que
e os camundongos (Pirt- GCaMP3) se
ervem com um
u bom mod
delo experim
mental
para o teste de hipersensibili
h
idade neuron
nal, e que as
s junções GA
AP dos gâng lios da raiz dorsal
d
são p
potenciais alv
vos farmacológicos para
a o tratamento de alodinia e hiperalg
gesia.
Referrência: Y. Kim, K. Park, C. Ma, S. Jjjilafu, L. Han, L. Zhe, L. Young, P. C. LaVinka, S. Q.
He, F
F. Zhou, Y. Guan,
G
M. Ca
aterina, R. H
H. Lamotte, X. Dong. Ce
ell To Cell C
Coupling In Dorsal
D
Root Ganglion (D
Drg) Neuron
ns Amplifies Pain Sensa
ation. Posterr number: [ PF032]. 15 WCP,
Buenos Aires, Ou
utubro de 20
014.
4. Fator genético
o pode estar associado à dor crônica após lesão cerebral trau
umática
A lesão cerebral traumática leve pode le
evar a dor crônica.
c
Sobre essa teorria foi erguid
do um
estud
do com o inttuito de avaliar se fatore
es que se ma
anifestam na
a fase aguda
a (em 6 sem
manas)
são ffatores que podem
p
influe
enciar na gê
ênese da dorr crônica (após 1 ano). P
Para realizaç
ção do
mo foram uttilizados 94 pacientes q
que foram su
ubmetidos a uma série de testes. Como
mesm
principal resultado, foi constatado que
e um polim
morfismo do
o gene BND
DF (Brain-de
erived
otrophic facttor) pode es
star associa do com a geração
g
de dor
d
crônica posterior à lesão
neuro
cereb
bral traumática.
Referrência: S. Khoury, A. Noreau, D. B outhillier, J. Giguère, R. Denis, G. A. Rouleau, G. J.
Lavig
gne. A Functiional Bdnf Po
olymorphism
mpredicts Ch
hronic Pain Following
F
Mild
d Traumatic Brain
Injury
ry. Poster number: [PW3
365]. 15 WC P, Buenos Aires,
A
Outubrro de 2014.
5. He
emopressina (agonista in
nverso de CB
B1R) inibe nocicepção
n
associada ao diabetes mellitus
induz
zida em ratos
O objjetivo do es
studo foi inv
vestigar o pa
apel da Hem
mopressina (HP) em um
m modelo de
e rato
com diabetes me
ellitus tipo 1 induzindo neuropatia, assim como os mecan
nismos envo
olvidos
em ta
al efeito. Me
ecanismos alodínicos forram avaliado
os por filame
entos de Von
n Frey 7, 14
4 e 28
dias a
após a injeç
ção de estrep
ptozotocina (intraperiton
neal de 200 mg/Kg). O peso e a glicemia
foram
m monitorados por uma semana. A HP foi admin
nistrada uma
a vez por dia
a durante 28
8 dias
(por via oral, de 2,5 mg/kg)). Avaliação da sensibilid
dade ao estímulo térmicco foi baseada no
méto
odo de Hargrreaves. O estudo mostro
ou que a HP reverte alod
dinia induzid
da pela neuro
opatia
diabé
ética em am
mbos os trata
amentos agu
udos e crônicos, sem alterar os nív
veis de glico
ose no
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sangu
ue ou o peso corpora
al dos anim
mais. Os an
nimais com diabetes ttratados com
m HP
apres
sentaram pe
erda de sensibilidade à e
estimulação térmica de 14
1 a 28 diass. A hemopre
essina
pode ser vista co
omo uma ab
bordagem attrativa para o desenvolvimento de terapia baseadas
em ca
anabinóides para o trata
amento de d
dor neuropáttica diabética
a.
Referrência: A E. F. Toniolo, A. C. Fran
nciosi, C. S. Dale. Hemo
opressin (In
nverse Agon
nist Of
Cb1r)) Inhibits Nociception
N
Associated
A
To Diabetes
s Mellitus-In
nduced Neu
uropathy In Mice.
Poste
er number: [PW130].
[
15
5 WCP, Buen
nos Aires, Ou
utubro de 20
014.
6. Av
valiação imu
uno-histoquím
mica da neu
uropatia sensorial periférica induzida
a por oxalip
platina
em ca
amundongos
s
O objjetivo do esttudo foi inve
estigar a parrticipação da micróglia, fator
f
neurotrrófico deriva
ado do
céreb
bro (BDNF), que é esse
encial para a sobrevivê
ência, desen
nvolvimento,, manutençã
ão da
estrutura e integ
gridade do sistema nerrvoso e da indução da enzima oxid
do nítrico sintase
S), que estim
mula a libera
ação de um mediador in
nflamatório denominado
o de oxido nítrico,
n
(iNOS
no de
esenvolvime
ento da neuropatia perifférica induzida por oxaliplatina que
e é um com
mposto
que possui potente atividad
de contra vá
ários tipos de
d câncer tais como: ccâncer de ovário,
o
prósttata, câncer de pulmão e apresentta uma hem
matotoxicidad
de e nefroto
oxicicidade menor
m
que o apresenta
ado pela carrboplatina e cisplatina. Contudo po
ossui como efeito adverrso, o
desen
nvolvimento da neuropa
atia sensoria
al periférica, o que dificu
ulta o tratam
mento e limitta sua
dose.. Sabe-se que a micróg
glia possui u
um papel ne
europrotetorr, mas pode
e também acabar
a
contrribuindo com
m o desenvolvimento da dor ne
europática, por meio da liberaçã
ão de
quimiocina e cito
ocinas e sab
be-se que o aumento da
d produção
o de oxido n
nítrico ocorrre em
respo
osta a uma lesão tecid
dual ou a u
uma respos
sta inflamatória. A neu
uropatia sen
nsorial
perifé
érica foi in
nduzida pela
a injeção d
da oxaliplattina em camundongos (machos), e o
comp
portamento dos animais
s foram ava
aliados sema
analmente por
p
meio do
o teste eletrrônico
VonF
Frey e pela im
mersão do ra
abo em tem peratura fria
a que não fo
osse nociva. Os camundongos
eram
m eutanasiados dentro de 24 horas, 14, 28 e 56
6 dias, após o inicio do tratamento,, para
que s
se pudessem
m remover os
s gânglios d a raiz dorsal espinal parra que se rea
alizassem en
nsaios
de im
muno-histoq
química a fim
f
de se detectar Iba-1
I
(calcium-binding adapter io
onized
molec
cule), GDNF
F, iNOS e NeuN
N
nessess tecidos. Pa
ara avaliar as diferença
as estatísticas foi
utiliza
ado a ANOV
VA. Os resultados obtid
dos foram siignificantes, mostraram um aumen
nto da
área do tecido marcada
m
com
m Iba-1; carracterísticas que mostra
aram haver uma ativação da
micró
óglia, eviden
nciou-se a produção d
de GDNF pe
ela micróglia, significattivo aumento da
quantidade de iN
NOS e altera
ação da apop
ptose neural. E por meio do estudo
o pode se co
oncluir
que a neuropatia
a sensorial periférica cau
usada pela oxaliplatina envolve
e
ativa
ação da micrróglia,
aume
ento da exprressão de iNOS e GDNF e dano neurral.
Referrência: F. F. Bezerra de Oliveira, A. F. Pereira, C.
C F. Moura,, C. S. Neto,, R. A. Ribeiro, M.
L. Va
ale. Immunohistochemiical Evaluatiion Of Perip
pheral Sensory Neuropa
pathy Induce
ed By
Oxaliiplatin In Mice:
M
Involv
vement Of Microglia, Glial-Derive
ed Neurotrop
ophic Factorr And
Induc
cible Nitric Oxide
O
Synthase. Poster number: [P
PW100]. 15 WCP, Bueno
os Aires, Ou
utubro
de 20
014.
7. Mo
odulação corrtical optogenética da no
ocicepção
No prresente estu
udo utilizaram-se aborda
agens de comportamentto para tenta
ar investigar qual
o papel dos sub
bconjuntos de
d neurônioss corticais para
p
o trata
amento da h
hipersensibilidade
perifé
érica relacio
onadas com o processam
mento da do
or. Utilizou-se a expresssão de um canal
catiôn
nico ativado
o por luz azul,
a
o can
nal rodopsin
na 2 (ChR2
2) e da bo
omba de prrótons
arque
earodopsina (ArchT) em neurônios ccorticais específicos de camundongo
c
os C57BL6 ad
dultos
por tterapia vira
al. Para ana
alisar a exp
pressão das
s proteína opsinas forram feitos testes
t
eletro
ofisiológicos,, para a visualização d
das regiões do cérebro
o utilizou-se
e uma fibra ótica
inserida por um
ma cânula cronicament
c
te implantad
da. Foi pos
ssível obserrvar sensibilidade

3

www
w.dol.innf.br
mecâ
ânica das pa
atas traseiras de ratos e
em condições basais, po
or períodos d
de tempo, após
a
a
injeçã
ão de capsaicina periférica com a prresença ou ausência
a
de luz. Quando
o houve a inibição
da ex
xcitação corttical ocorreu
u uma dimin
nuição da hipersensibilid
dade induzid
da por capsa
aicina.
Ao fin
nal do traba
alho pode-se
e concluir qu
ue os subcon
njuntos espe
ecíficos de n eurônios corticais
são d
de grande im
mportância para o processso de hipers
sensibilidade
e.
Referrência: L. L. Tan, P. Pelz
zer, W. Tang
g, V. Gangad
dharan, R. Sprengel, H. Flor, T. Kun
ner, R.
Kune
er. Optogene
etic Cortical Modulation Of Nocicep
ption. Posterr number: [[PW081].15 WCP,
Buenos Aires, Ou
utubro de 20
014.
8. Os
s canais NAV
V1.9 são chaves para a d
determinação
o a sensação
o de dor ao ffrio
Os canais NAV1.9 são cana
ais de sódio
o dependen
ntes, e acre
editava-se q
que eles esttavam
as na sensa
ação de cal or e de hip
persensibilidade devido a dor mecânica.
envolvidos apena
Contu
udo, ao utiliz
zarem camu
undongos de ficientes do canal Nav1.9 descobriu -se que este
es são
hipos
sensíveis ao frio nocivo.
No es
studo, objetivou-se avalliar a sensib
bilidade de dor ao frio em
m animais n ormais e ve
erificar
se a interferênciia nestes ca
anais pode provocar alivio da dor neuropática
a provocada
a pela
oxipla
atina, caractterizada porr hipersensib
bilidade ao frio.
f
Os limia
ares de dore
es foram me
edidos
animais com testtes de imersão da pata/ccalda, placa fria e aceton
na.
Obtev
ve-se como
o resultado que camu
undongos Nav1.9
N
Knoc
ck-out e k
knock-down. Eles
mostraram-se menos
m
sensív
veis à dor a temperatu
uras abaixo de 12°C. C
Conclui-se que
q
a
pertu
urbação na expressão
e
de
e canais Nav
v1.9 em roed
dores diminu
ui ou suprime
e a hiperalgesia e
alodin
nia ao frio in
nduzida por oxiplatina. I sso implica que
q
a supres
ssão de cana
ais Nav1.9 in
nibe a
ativação de neurô
ônios sensorriais ao frio.
Referrência: S. Lo
olignier, C. Bonnet,
B
M. A
Amsalem, J. Ferrier, L. Rodat-Despo
R
oix, Y. Aissou
uni, E.
Chap
puy, F. Padillla, A. Escha
alier, P. Dellmas, J. Bus
sserolles. Th
he Nav1.9 C
Channel Is A Key
Deterrminant Of Cold Pain Sensation. Poster num
mber: [PW0
046]15 WCP
P, Buenos Aires,
Outubro de 2014
4.
9. Alíívio da dor no
n pós-opera
atória gastro
ointestinal su
uperior
Em 2
2012, no Ho
ospital Broom
mfield do Re
eino Unido foi
f realizada
a uma audito
oria retrospectiva
para o alívio da dor pós-ope
eratória em pacientes que
q
haviam sido submettidos a operrações
n estômago
o e esôfago.. Sendo avaliados os ca
asos, os cuid
dados,
gastrrointestinais de câncer no
gráfic
cos e tabelas
s de medicamentos para
a o alívio da dor dos pacientes.
O principal méto
odo de alíviio da dor fo
foi analgesia
a peridural torácica em
m 95%, analgesia
peridural torácica
a com a combinação d e analgesia vertebral em
e 2%, ana
algesia contrrolada
pelo paciente e Trans
T
abdom
minal simple
es utilizado em
e 3% dos pacientes. Um total de
e 77%
dos p
pacientes tev
ve combinaç
ção com ana
algésicos sim
mples, tais como o paraccetamol. Entre os
pacie
entes que tiv
veram a ana
algesia epidu
ural, 68% te
eve analgesia peridural torácica porr mais
de 4 dias com alíívio da dor.
O mé
étodo mais eficaz para o alívio da dor em ope
erações gasttrointestinaiss superiores
s foi a
analg
gesia peridurral torácica, no entanto 30% dos pa
acientes tiveram uma re moção prem
matura
dos c
cateteres porr complicaçõ
ões.
Referrência: S. R. Thanthulag
ge, S. Liyan age, A. B. Jayawardena
J
a, V. Jayanth
hi, C. B. Tan
ng, S.
Kadirrkamanathan
n. Post-Operative Pain Relief In Major
M
Upper Gastrointesstinal Opera
ations.
Poste
er number: [PW029].
[
15
5 WCP, Buen
nos Aires, Ou
utubro de 20
014.
10. M
Modelo de do
or pós-operatória em rattos seguida de
d lesão neu
ural e não ne
eural
O esttudo teve co
omo objetivo
o desenvolve
er um modelo de dor pós-operatória
a seguida de lesão
neura
al ou não ne
eural, partind
do da hipóte
ese que a do
or pós-operatória não se
e limita apen
nas ao
local da incisão, mas pode estender-se
e
às estrutura
as remotas e adjacentess. Os ratos foram
separrados em do
ois grupos, os
o procedime
entos usados
s durante a cirurgia
c
e pa
ara fechar a ferida
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opera
atória foram idênticos em
m ambos os casos, poré
ém no grupo-controle o n
nervo media
ano foi
deixa
ado intacto. Até
A 90 dias após a cirurg
gia foram av
valiadas as funções
f
moto
oras e senso
oriais.
Tanto
os os animais do grupo experimenttal, em que nervo mediano esquerd
do foi seccio
onado,
quanto os do gru
upo controle apresentara
am défictis semelhantes
s
na função m
motora. A cirurgia
na pa
ata alterou a função sensorial que foi expressa
a de forma bilateral e e
estendida pa
ara as
patas
s dianteiras distais. As alterações
a
in
nduzidas por cirurgia, mesmo
m
na a usência de danos
nos nervos, fora
am suficienttes para prroduzir uma sensibilizaç
ção central que resulto
ou na
hiperrsensibilidade
e generalizada, fenômen
no que se manifesta
m
em
m diversas pa
atologias de dor e
geralmente é terapeuticamen
nte intratáve
el.
Referrência: Shaikh, S. M.; Barton,
B
M.; S
Shortland, P.;
P Nagi, S. S.; Lauto, A
A.; Mahns, D.
D Rat
Mode
els Of Post--Surgical Pa
ain Following
g Neural An
nd Non Neu
ural Injury. Poster num
mber:
[PW0
017]. 15 WCP, Buenos Aires, Outubrro de 2014.
11. E
Ergotamina induz
i
antino
ocicepção no
o teste de fo
ormalina via receptores 5-ht1b, 5-h
ht1d e
5-ht5
5a
Um alcaloide proveniente
p
da cravage
em do cen
nteio, a errgotamina ((vasoconstritor e
estim
mulante das fibras
f
lisas do
d útero util izada no tra
atamento de enxaquecass), foi investtigada
quanto ao seu possível
p
efeito antinocicceptivo em um
u
modelo de inflamaçção em rato
os por
pesqu
uisadores do
o México. Elles usaram como agentte indutor de
e inflamação
o a formalin
na 1%
administrada na pata traseira do animal e também intratecalme
ente. Tiveram
m como resu
ultado
a dim
minuição da nocicepção
n
resultante
r
do
ose-depende
ente adminis
straram ergo
otamina. Tam
mbém
verificaram que a antinocice
epção perifé
érica foi pre
evenida por antagonism
mo específico dos
recep
ptores 5-HT1
1B, 5-HT1D ou 5-HT5A . Além dess
ses achados, também sse verificou que a
administração loc
cal de um an
ntagonista d e receptor 5-HTA
5
bloque
eou a antino
ocicepção causada
pela ergotamina no teste de formalina . A adminis
stração intra
atecal do ag
gonista parcial de
recep
ptores 5-HT5A (ácido valerênico)
v
iinibiu a noc
cicepção ind
duzida pela formalina. Esses
dados corroboram com a hipótese
h
leva
antada: os receptores 5-HT1B, 5--HT1D or 5--HT5A
intrap
plantar ou espinhal,
e
têm efeito an
ntinociceptivo no efeito da ergotam
mina no tes
ste de
forma
alina em ratos.
Referrência: E. Muñoz-Islas,
M
G. C. Vida
al-Cantu, H.. I. Rocha-G
Gonzalez, V
V. Granados--Soto.
Ergottamine Indu
uces Antino
ociception In
n Formalin Test Via 5-Ht1b,
5
5-H
Ht1d And 5-Ht5a
5
Recep
ptors. Post number:
n
[PW
W009]. 15 W
WCP, Buenos Aires, Outubro de 2014
4.
12. R
Requisitos qu
ue envolvem
m ligação da
a proteína quinase c-ε na
n interação
o entre recep
ptores
opioid
des μ e δ na
a medula esp
pinal
A pro
oteína quinase-C ε (PKCe) é essenciial para a sin
nergia de an
nalgésicos esspinhal entre dois
recep
ptores acopllados à pro
oteína G, o opioides δ e o alfa-2
2 adrenérgicco. Este tra
abalho
procu
urou determ
minar se ago
onistas opio
oides μ e δ teriam sin
nergia depen
ndente de PKCe,
administrando-os
s intratecalm
mente camu
undongos selvagem
s
e deficientes para a PK
KCe e
avalia
ando a antin
nocicepção pela
p
retirada
a da cauda em
e água quente. De 19
9 combinaçõ
ões de
agonista que pro
oduzem sinergia analgéssica, apenas três eram dependentes
d
s da PKCe. Nestas
N
três combinações de agonistas envolvia
am morfina e a deltorfina I, ou a d
deltorfina III ou a
oxym
morphindole.
É pro
ovável que estes
e
agonis
stas atuem ssobre os rec
ceptores e in
nterajam un
ns com os outros,
sugerrindo a existência de re
eceptores op
pioides μ e δ heterodiméricos na co
oluna verteb
bral in
vivo.
Referrência: G.L. Wilcox, D.J. Schuster, M.D. Metcallf. Ligand Re
equirementss For Involve
ement
Of Prrotein Kinase-C Epsilon In Synergisstic Analges
sic Interactio
ons Between
n Spinal Mu- And
Delta
a-Opioid Receptors. Poster number: [PW008] 15
5 WCP, Buenos Aires, Ou
utubro de 20
014.
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13. U
Usando o re
egistro nacio
onal de dor para descre
ever e avalia
ar programa
as de reabilitação
multidisciplinar nos
n centros de
d ensino pa
ara dor crônica
O esttudo foi realiizado na Sué
écia e busca va integrar os dados do Registro Su
ueco de Qualidade
para a Reabilitaç
ção da Dor e os dadoss de Programas de Rea
abilitação Mu
ultidisciplina
ar que
perm
mite a descrição do pac
ciente bem como a avaliação dos resultados. Ainda ligad
do ao
estud
do, foi averiguada ainda
a uma pesqu
uisa na base
e de dados da Agencia do Seguro Social
Sueco
o sobre os benefícios
b
da licença m édica que in
nforma quais
s pessoas fi caram internadas
por m
mais de duas
s semanas.
O objjetivo é des
screver os aspectos e a s mudanças
s após a inte
ervenção re lacionadas com
c
a
saúde
e nos pacien
ntes, bem co
omo os pad rões de pac
ciente, onde se obtém in
nformações dobre
os benefícios de
e licença por
p
doença, antes e após
a
o conttato com o
os programa
as de
reabilitação multidisciplinar.
O esttudo constatou que os grandes ba
ancos de dados podem descrever ssituações da
a vida
real, fornecendo informações
s valiosas so
obre os pacientes e resu
ultados das intervenções. Um
terço
o dos pacien
ntes relata uma possív el depressão e / ou ansiedade clíínica no primeiro
conta
ato com os programas de
d reabilitaçção multidisc
ciplinar, no entanto possteriormente
e 30%
melhoraram tantto que eles caem em u
uma categorria diferente da anteriorr. As inform
mações
são d
de grandes bancos de dados
d
são u
uteis, pois podem
p
criar perfis de n
novos modelos de
estud
do, desconcentrando es
stas informa
ações apena
as das Univ
versidades e garantindo um
contrrole também
m do Estado.
Referrência: M. Rivano Fische
er, E. B. Perssson. Using A National Pain
P
Registry
y To Describe And
Evalu
uate Multidis
sciplinary/Mu
ultimodal Reh
habilitation Programs (M
Mmrp) In Terrtiary Centers For
Chron
nic Pain. Pos
ster number: [PT179]. 1
15 WCP, Bue
enos Aires, Outubro
O
de 2
2014.
14. O
Otimização e caracteriz
zação farma
acológicas de
d um modelo de neu ropatia periférica
induz
zida pela cisp
platina em ratos
O objjetivo do prresente estu
udo foi testa
ar um modelo de neuropatia periférrica induzida
a pela
cispla
atina em ra
atos e caracterizar farrmacologicam
mente esse modelo uttilizando mé
étodos
comp
portamentais
s. Ratos machos
m
recceberam 3mg\kg
3
de doses de
e cisplatina
a via
intrap
peritoneal, 4 ou 5 doses
s uma vez po
or semana. Eles foram avaliados
a
du
urante um pe
eríodo
de 49
9 dias, incluiindo a avalia
ação diária d
de sinais clín
nicos, medição de peso ccorporal, tam
mbém
como
o medições da
d temperattura corpora l, urinálise e hematócritto. O teste d
de Hargreav
ves foi
usado
o para deterrminar o tem
mpo necessá
ário para o desenvolvim
d
ento de hipo
ossensibilida
ade. O
teste Von Frey foi utilizado
o para dete
erminar o tempo
t
de desenvolvim
d
mento de alodinia
mecâ
ânica nas pa
atas traseira
as e para av
valiar a efic
cácia do fárm
maco no tra
atamento. Curvas
C
dose--resposta para diverso
os tratamen tos (meloxiicam, amitriptilina, gab
bapentina) foram
consttruídas por meio
m
de regrressão não liinear. Para os
o ratos que foram admiinistrados 4 doses
de ciisplatina, a saúde em geral era ssuperior com
mparado à administraçã
ão com 5 doses.
d
Alodinia mecânic
ca foi observ
vado nos diias 32 a 49 para ambo
os os gruposs de dosage
em de
cispla
atina. O trab
balho caracte
eriza e refina
a um modelo
o de neuropa
atia periféricca em ratos.
Referrência: M. T. Smith, B. D. W yse, Y. Ha
an. Optimiz
zation And Pharmacollogical
Chara
acterization Of A Rat Mo
odel Of Cispllatin-Induced
d Peripheral Neuropathy
y. Poster num
mber:
[PW 100]. 15 WC
CP, Buenos Aires,
A
Outub ro de 2014.
15. F
FAAH suprae
espinal é nec
cessário para
a a ação ana
algésica do paracetamoll em um con
ntexto
inflam
matório
FAAH
H (Fatty acid amide hy
ydrolase) é uma enzim
ma ubíqua expressada ttanto no sis
stema
nervo
oso central quanto
q
na pe
eriferia e se ria responsá
ável pela con
nversão do p
paracetamol (pródroga
a) em AM40
04, seu meta
abólito ativo . O estudo explorou:
e
(i)
) o envolvim
mento de FAA
AH na
ação analgésica de paracetamol em um modelo de dor inflamatória; e (ii) a contribuiç
ção da
ação. O efeito analgésico do paracettamol foi avaliado
via ce
entral contra
a FAAH perifférica nesta a
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levan
ndo em con
nsideração a hiperalgessia térmica,, hiperalgesia e mecan
nismos alod
dínicos
induz
zidos por um
ma injeção in
ntra-plantar de carragen
nina e FAAH em camund
dongos deficientes
da FA
AAH ou anim
mais selvagens. Os resulltados mostrram que no modelo de d
dor inflamattória e
subm
missão a dife
erentes estímulos, o effeito analgésico do paracetamol fo
oi abolido qu
uando
FAAH
H foi genetic
camente inib
bido. Além d
disso, a adm
ministração de um inibido
or da FAAH (URB
597),, que atra
avessa facilmente a barreira sa
angue-céreb
bro, reduziu
u a ação antihiperrnociceptiva do paracetamol. Por outtro lado, o in
nibidor de FA
AAH no cére
ebro, sozinho
o, não
teve influência. Inibidor
I
FAAH
H periférico URB937 res
strito a administração no
o cérebro, re
eduziu
a açã
ão do parace
etamol, confiirmando o pa
apel da FAAH no cérebro
o. Os resulta
ados deste estudo
e
demo
onstram que
e a enzima FAAH suprraespinal é necessária para a açã
ão analgésic
ca de
parac
cetamol, ava
aliada em um
m modelo de
e dor inflama
atória.
Referrência: R. Dalmann, L.
L Daulhac, C. Mallet, A. Eschalie
er. SUPRA-S
SPINAL FAA
AH IS
REQU
UIRED FOR THE ANAL
LGESIC AC
CTION OF PARACETAM
P
MOL IN AN INFLAMMA
ATORY
CONT
TEXT. Posterr number: [P
PT032]. 15 W
WCP, Buenos
s Aires, Outu
ubro de 2014
4.
16. O efeito antin
nociceptivo induzido pelo
o odor e mediado por ne
eurônios orex
xin
posição a um
O objjetivo do esttudo foi ava
aliar se a exp
ma molécula
a de odor (o
odorant X) in
nduzia
um e
efeito anti-nociceptivo e se os neurrônios hipotalâmicos orexin estão e
envolvidos com
c
o
proce
essamento da dor. Os
O neurônio
os de orex
xin estão relacionados
r
com o estado
e
comp
portamental e com a re
egulação do sistema auttonômico os
s mesmos sã
ão indispens
sáveis
para o desenvolvimento com
mpleto da rresposta de defesa e estão
e
envolv
vidos na res
sposta
cardio
ovascular, respiratório,
r
térmica e a
antinocicepttivas. Foram realizados o teste da placa
quente e o teste de formalin
na, com cam
mundongos selvagens,
s
a fim de se a
avaliar a res
sposta
nocic
ceptiva e exa
aminar o efe
eito da expossição ao odo
orant X e seus experime
entos indicam
m que
o efe
eito anti-noc
ciceptivo por meio da e
exposição ao
a odor foi mediado pe
elos neurônios de
orexin.
Referrência: S. Tashiro,
T
H. Kashiwadan
ni, Y. Kanm
mura, T. Ku
uwaki. THE ODOR-IND
DUCED
ANTIN
INOCICEPTIV
VE EFFECT IS
I MEDIATED
D BY OREXIIN NEURONS
S Poster num
mber: [PW20
0]. 15
WCP,, Buenos Aires, Outubro de 2014.
17. P
Participação do
d sistema endocanabin
e
noide no mec
canismo de antinocicepç
a
ção da ketam
mina
Assim
m como algu
uns medicam
mentos usad os atualmen
nte, a ketam
mina não posssui o mecanismo
pelo qual ela prroduz analge
esia periféri ca totalmen
nte elucidado. Para exp
plicar esse efeito,
e
uisadores do
o Brasil e da
a Itália assocciaram o sisttema canabiinoide endóg
geno com o efeito
pesqu
antinociceptivo espinhal,
e
su
upraespinal e periférico
o induzido pela ketam
mina. Para tanto,
am o teste de
d pressão na
n pata tend
do a hiperalg
gesia induzid
da por injeçã
ão intraplanttar de
usara
prosttaglandina E2.
A pa
articipação de
d endocana
abinoides n o efeito pe
eriférico da ketamina ffoi verificada por
cromatografia líq
quida de allta eficiência
a (HPLC). As
A drogas usadas fora
am administtradas
intrap
plantar, intra
atecal e intra
aventricularm
mente em ra
atos machos
s da linhagem
m Wistar.
Eles tiveram com
mo resultado
o a antinociicepção em todas as viias pela adm
ministração dosedependente de ketamina,
k
po
orém cada v
via com conc
centrações específicas.
e
As análises feitas
na p
pata contra
alateral mostraram qu
ue a ketam
mina não altera
a
o li miar nocice
eptivo
perife
ericamente nas
n
patas não tratadas.. Com o uso
o de um anttagonista de
e receptores
s CB1,
houve reversão do efeito an
ntinociceptiv
vo periférico
o, espinhal e supraespin
nhal da keta
amina
dose--dependente
e. Contudo,, o antago
onista CB2 usado só reverteu esse efeito
o via
supra
aespinhal. Além
A
disso, foram usad
das drogas inibitórias do sistema endocanabinóide
endógeno admin
nistrado pelas vias já citadas e verificou-se então qu
ue essas drogas
d
intensificaram su
uas respectiv
vas vias. Pela
as vias espin
nal e suprae
espinal em q ue um inibid
dor da
mono
oacilglicerol lipase foi administra
ado, o efe
eito antinociceptivo d
da ketamina foi
intensificado. Alé
ém desses dados,
d
obserrvou-se que
e a dosagem
m de endoca
anabinoides indica
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que a ketamina induz seletiv
vamente a lib
beração de anandamida
a
em sítios pe
eriféricos com um
aume
ento de 3 vezes
v
no tec
cido e 2,5 v
vezes na do
osagem do extrato
e
lipíd
dico. Frente esses
dados, os pesquisadores sug
gerem que a ketamina induz efeito
os antinocice
eptivos perifférico,
espin
nhal e suprae
espinalmente
e devido a liiberação de endocanabin
noides.
alhães, V. D. Marzo, I.
Referrência: R. M.
M Ferreira, B. E. Maga
I D. Duarte
e, T. L. Romero.
Endocannabinoid
d System Pa
articipation IIn The Ketamine Antino
ociceptive M
Mechanism. Poster
P
numb
ber: [PT015]]. 15 WCP, Buenos
B
Airess, Outubro de 2014.
18. P
Papel de receptores op
pioides perifé
éricos no efeito analgé
ésico local d
do tramadol após
incisã
ão plantar em
m ratos
Pouco
o se sabe sobre o efeitto local do ttramadol na
a analgesia da
d dor pós- operatória e este
estud
do teve como objetivo avaliar o pap
pel do recepttor opióide periférico
p
no
o efeito analg
gésico
local do tramado
ol em modelo de dor pó
ós-operatória (modelo de
d incisão p
plantar em ratos).
r
Foram
m utilizados
s ratos mac
chos, pesand
do 200-250 g. A incisão plantar foi feita na pata
traseira. A hiperrnocicepção mecânica ffoi avaliada por meio de
d limiares de retirada
a com
anesttesiômetro eletrônico
e
nos dias pós -operatórios
s 1 e 2. Os animais forram dividido
os em
quatrro grupos de
e nove anim
mais cada. N o primeiro grupo
g
foi administrado 5
50 ul de 0,9
9% de
NaCl na área perriincisional e 15 minutoss mais tarde
e, 50 ul de NaCl
N
a 0,9% no mesmo local;
no se
egundo, 50 ul de 0,9% de NaCl na área periincisional e 15
5 minutos d
depois, 50 ul de 5
mg d
de tramadol no mesmo local; no terrceiro, 50 ull de NaCl a 0,9% na pa
ata contralateral e
15 m
minutos mais tarde, 50 ul
u de 5 mg d
de tramadol no mesmo local e no qu
uarto e últim
mo, 50
ul de
e 250 mg de
e naloxona na área perriincisional e 15 minuto
os depois, 5
50 ul de 5 mg
m de
trama
adol no mes
smo local.
Os re
esultados su
ugerem que
e o tramado
ol tenha efe
eito analgés
sico no mod
delo de dorr pósopera
atória de inc
cisão plantarr em ratos e este efeito local é med
diado por re
eceptores opióides
perifé
éricos.
Referrência: Olive
eira, Jr. J.; Andrade, C. B.; Ashmawi, H. A.
A Role Of P
Peripheral Opioid
O
Recep
ptors On Th
he Local Ana
algesic Effecct Of Tramad
dol After Pla
antar Incisio
on In Rats. Poster
P
numb
ber: [PT009]]. 15 WCP, Buenos
B
Airess, Outubro de 2014.
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