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1. O bloqueio do receptor de
e potencial ttransitório A1 reduz a hiperalgesia e
em um mode
elo de
neura
algia do trigê
êmeo
A neu
uralgia do trrigêmeo (NT) causa dor de difícil tra
atamento e reduz
r
a qual idade de vid
da dos
pacie
entes. A desffuncionalizaç
ção de fibrass sensoriais positivas para os Recepttores de Pottencial
Trans
sitório Vaniló
óide 1 (TRPV1) e ankirrina (TRPA1)) realizada pela
p
capsaiccina (um ago
onista
TRPV
V1) promove o alívio da dor durante a NT. Assim
m, o objetivo
o do estudo ffoi avaliar o papel
do receptor TRP
PA1 em um
m modelo d
de NT em camundong
gos. Camun
ndongos C57BL/6
selva
agens ou co
om deleção gênica dos receptores TRPA1 (TRPA1-/-) fora
am submetidos a
consttrição do nervo infraorbital (CION
N) ou a fa
alsa cirurgia (sham). D
Dez dias ap
pós o
proce
edimento os animais forram tratadoss por via sisttêmica ou su
ubcutânea ccom o antago
onista
seletiivo TRPA1 HC030031
H
(3
300 mg/kg o
ou 10µg/sítio
o), com o composto antiioxidante acido αlipóic
co (100 mg//kg ou 10 µg/sítio),
µ
ou
u com o inib
bidor da NA
ADPH oxidasse apocinina (100
mg/k
kg ou 1 µg/s
sítio). A noc
cicepção oroffacial foi me
ensurada com o auxílio de filamenttos de
von Frey (alodin
nia mecânica), aplicaçã o de aceton
na (alodinia ao frio), e comportam
mento
nocic
ceptivo não evocado (m
movimentos espontâneo
os das pata
as dianteira
as do anima
al em
ão a face).. A hiperalg
direçã
gesia químicca foi obse
ervada pela injeção loccal de diferrentes
agonistas TRPA1
1 (subcutâne
eo entre o focinho e a boca do animal). Ad
dicionalmentte, foi
avalia
ada a imun
norreatividad
de do TRPA
A1, as atividades das enzimas N
NADPH oxida
ase e
superróxido, e a produção
p
de
e peróxido de
e hidrogênio
o (H2O2, ago
onista TRPA
A1). O antago
onista
TRPA
A1 (HC03003
31), assim co
omo a deleçção genica do
o receptor, reduziu
r
a alo
odinia mecânica e
ao frrio, e as res
spostas nociceptivas esp
pontâneas (10 dias apó
ós a CION). Ainda, a in
njeção
local de agonistas TRPA1 lev
vou a uma p iora na nocicepção em animais
a
subm
metidos ao CION.
A exp
pressão dos receptores TRPA1
T
não ffoi alterada nos
n gânglios
s trigeminaiss dos animais com
a CIO
ON, porém a CION levou
u a um aume
ento da atividade da NA
ADPH oxidase
e e da superroxido
dismu
utase, assim
m como no
os níveis d e H2O2 no
os gânglios trigeminaiss. Por últim
mo, a
administração sis
stêmica e loc
cal do agentte antioxidan
nte (ácido lip
póico) e do in
nibidor da NADPH
N
oxida
ase (apociniina) reduzirram a nociccepção indu
uzida pela CION. Este
es resultado
os em
conju
unto demons
stram que a ativação d
do receptor TRPA1 por substancias oxidativas talvez
seja relevante pa
ara o desenv
volvimento d
de nocicepção no modelo
o de TN. Asssim, o bloque
eio do
TRPA
A1 poderia se
er uma alternativa para o tratamentto da dor da TN.
Referrência: Trevisan G, Nassini R, Di S iena G, Materazzi S, Fu
usi C, Rossatto MF, Ferre
eira J,
Gepp
petti P (05.019). 46º Congresso Bra sileiro de Fa
armacologia e Terapêuticca Experime
ental Forta
aleza, 21 a 24
2 de Outubrro de 2014.
2. Av
valiação da eficácia terrapêutica do
o extrato de óleo de peixe
p
no tra
atamento da dor
neuro
opática
A do
or neuropáttica é uma
a condição multifatoria
al resultantte de uma
a lesão ou mau
funcio
onamento do
d sistema nervoso pe riférico ou central. A neuroinflama
n
ação inicialm
mente
estab
belecida na dor neurop
pática induziida por injú
úria do nerv
vo periférico
o é um pro
ocesso
crucia
al para sua fisiopatologi
f
a. Interação
o neuroimune
e impulsiona
a o processo
o de sensibiliização
perifé
érica e centrral, fenômeno essencial na dor neuro
opática.
Os á
ácidos graxo
os poli-insa
aturados ôm
mega 3 com
mo o ácido
o eicosapen
ntanoico (EP
PA) e
docos
sahexaenoic
co (DHA) são bem conh
hecidos pela
a sua atividade anti-infflamatória exibido
por sua conversã
ão endógena em mediad ores lipídicos, como reso
olvinas e pro
otectinas.

1

www
w.dol.innf.br
O tra
abalho teve como
c
objetiv
vo avaliar o extrato de óleo
ó
de peix
xe (FOE), ricco em EPA e DHA,
no trratamento da
d dor neurropática ind
duzida por ligadura parrcial do nerrvo isquiátic
co em
camu
undongos Sw
wiss. Eles foram anestessiados e sub
bmetidos à cirurgia
c
de liigadura do nervo.
n
Antes
s da cirurgia
a, os anima
ais recebera
am um estím
mulo térmico
o (Hargreav
ves) ou mec
cânico
(Von Frey) na pa
ata traseira esquerda. O tratamento
o oral diário foi iniciado no 5º dia após
a
a
cirurg
gia com o veículo
v
(gom
ma arábica 5
5%) ou extra
ato de óleo de peixe - FOE (4,65 g/kg),
g
duran
nte 5 dias. A hipernocice
epção térmicca e a alodin
nia mecânica foram avaliiadas 1, 2, 3,
3 4, 6
e 24 horas após a primeira administraçã
ão e também
m no 5º, 7º
º e 9º dia ap
pós a cirurgia. As
quantificada
expre
essões de COX-2
C
e AT
TF-3 no gân
nglio da raiz
z dorsal (DR
RG) foram q
as por
anális
se de Weste
ern blot. Alé
ém disso, ta
ambém foi avaliada
a
a produção
p
de
e TNF-α no corno
dorsa
al da medula
a espinal.
O FO
OE reverteu a alodinia mecânica no primeiro
o dia de trratamento 6 e 24h ap
pós a
administração orral (n=6 an
nimais, * p<
<0,05). No entanto, na
a hipernocice
cepção térmica, o
caz somente
e 2 dias apó
ós a sua administração . A expressão da
tratamento com FOE foi efic
COX--2 e ATF-3 diminuiu no
o DRG de an
nimais tratados com FO
OE durante 5 dias, indicando
reduç
ção da inflamação e da
a ativação n euronal. Do
o mesmo mo
odo, diminu iu a produção de
TNF-α
α no corno dorsal
d
da me
edula espina
al, sugerindo
o ativação microglial red uzida. Concllusão:
Os re
esultados ind
dicam que FO
OE reduz a n
neuroinflamação e a ativ
vação neuro
onal no mode
elo de
dor n
neuropática induzida po
or lesão do nervo perifé
érico em cam
mundongos.. Tratamento
o oral
com FOE reverte
e a hipersens
sibilidade me
ecânica e té
érmica. Além
m disso, FOE surge como
o uma
altern
nativa terapê
êutica segurra e eficaz pa
ara o tratam
mento de dorr neuropática
a.
Referrência: Silva
a RV, Lima CKF,
C
Moreira
a CC, Santos
s EAP, Lobo BW, Mirand
da ALP FF-U
UFRJ –
Fármacos e Medicamentos (0
05.040). 46ºº Congresso Brasileiro de Farmacolo
ogia e Terapêutica
Experimental - Fo
ortaleza, 21 a 24 de Outtubro de 201
14.
3. Attivação supraespinal da
a via das q
quinureninas
s contribui para a ma nutenção da dor
neuro
opática
Um ffator que po
ode contribu
uir para o d
desenvolvime
ento da dorr neuropáticca é a modu
ulação
negattiva da via descendente da dor pe
elo aumento
o da degrad
dação do triiptofano (Trrp) ou
mesm
mo da serottonina pela ativação da
a enzima indoleamina 2,3-dioxigen
2
nase 1 (IDO
O1). O
objettivo do tra
abalho foi avaliar a participação
o das enzim
mas IDO e quinureniina 3
mono
oxigenase (K
KMO) presentes na sub
bstância cinz
zenta periaq
quedutal (PA
AG) e na medula
m
rostra
al ventrome
edial (RVM)) no desenv
volvimento da dor neuropática e
em camundongos
induz
zida (Spared
d nerve injurry, SNI). O a
aumento da expressão de
d IDO1, KM O, da subun
nidade
fosfo-NR1 e NR1
1 total do re
eceptor NMD
DA foi realiz
zada pela técnica de We
estern blottiing. A
e drogas foi realizada
r
po r via oral e intracerebro
i
ventricular ((i.c.v.).
administração de
Foi observado o aumento da
a expressão da enzima IDO1 no RVM (7 dias) e PAG (3, 7,, 14 e
21 diias) após SN
NI. O tratam
mento sistêm
mico com 1-Mt ou a mic
croinjeção de
e Norharmane no
espaç
ço i.c.v. re
eduziram a hipersensib
bilidade mec
cânica no 7,
7 14 e 21
1 dias após
s SNI
respe
ectivamente.. Corroboran
ndo com essses achados,, animais deficientes parra a enzima IDO1
(IDO-/-) submettidos a SNI não desenv
volvem a hip
persensibilida
ade mecânicca. Além dis
sso, a
expre
essão da enz
zima KMO aumenta sign
nificativamen
nte no 7º e 14º dias no RVM e em 7 dias
na PA
AG após SNII. Por conseg
guinte, a adm
ministração oral de JM6,, pró-droga d
de liberação
o lenta
do Ro
o61-8048, ou
o Ro61-8048 (inibidor d
da KMO) no espaço i.c.v. reduziu sig
gnificativame
ente a
hiperrsensibilidade
e mecânica nos dias 7,, 14 ou 21 após SNI. Sabendo
S
que
e a expressão da
enzim
ma IDO1 é modulada
m
pe
ela citocina IIFN-γ, verific
cou-se que os animais d
deficientes para
p
a
citociina e o rece
eptor de IFN
N-γ apresenttam hipersensibilidade mecânica
m
red
duzida. Aind
da, os
animais IFN-γ-/-- possuem expressão
e
rreduzida da IDO1 no RVM
R
7 dias após a SNI. Em
adiçã
ão, a micro
oinjeção de
e doses cre
escentes de
e IFN-γ no
o espaço i .c.v. induz uma
hiperrnocicepção mecânica em
m animais n
normais. Animais Rag-/- e CD4+/M
MHC2-/-, ma
as não
os an
nimais CD8+
+ apresenta
am reduzida
a expressão da enzima IDO1 no R
RVM e na PAG
P
e
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conse
equentemen
nte hipersensibilidade mecânica reduzida após SNI. Finalmentte, a
micro
oinjeção dos
s metabolito
os da IDO e KMO, no espaço i.c.v
v. de camu ndongos no
ormais
reduz
ziram signific
cativamente
e o limiar me
ecânico dos animais,
a
sen
ndo o QUIN o mais poten
nte.
Ativação da via das quinurreninas, ent ão, pode se
er dependen
nte da ativa
ação do rec
ceptor
NMDA
A, visto que o pré-tratamento local com o MK8
801 (antagon
nista seletivo
os dos recep
ptores
NMDA
A) reverte os
o efeitos no
ociceptivos in
nduzidos pelos metabóliitos. Verifico
ou-se ainda que a
fosforilação da su
ubunidade NR1
N
do recep
ptor NMDA na
n PAG e no RVM no 14ºº e 21º dia após
a
o
SNI foi reduzid
da pela miicroinjeção no espaço i.c.v. de MK801 a qual reduziu a
hiperrsensibilidade
e mecânica após SNI.
Sugere-se que as
s enzimas ID
DO e KMO, llocalizadas em
e regiões supraespinha
s
ais desempe
enham
um im
mportante papel
p
no des
senvolvimen
nto da dor neuropática.
n
Além disso
o, a expressão da
IDO é dependentte da sinaliz
zação via cittocina IFN-γ e células CD4+/MHC2 KO. Por último, o
aume
ento da expressão dessas enzim as induz uma sensibilização centtral ao fosforilar
subun
MDA e que o QUIN é o principal metabolito da
a IDO e KMO
O que
nidades do receptor NM
mede
eia a hiperno
ocepção neuropática.
Referrência: SAN
NTANA, D.A..R.; SANTAN
NNA, M. B.; FONSECA
A, M. D. M..; CUNHA F.Q.1;
F
SOUZ
ZA, G.R.; CUNHA, T.M. (05.021
1). 46º Congresso Brasileiro de Farmacolog
gia e
Terap
pêutica Expe
erimental - Fortaleza,
F
21
1 a 24 de Ou
utubro de 2014.
4. Ativação da alldeído-desidrogenase 2 reduz a dor neuropática
a e adutos d e 4-hidroxin
noneal
O controle da dor neuropáttica continua
a a ser um desafio e uma
u
necesssidade clínica não
atend
dida. A aldeído-desidrog
genase 2 (A
ALDH2) é um
ma enzima mitocondrial
m
responsáve
el pelo
metabolismo de aldeídos rea
ativos. O accúmulo de aldeídos
a
foi recentementte relacionado ao
aume
ento da dorr. Dados rec
centes demo
onstraram que
q
a ativaç
ção de ALD
DH2, usando
o uma
pequena molécula chamada Alda-1, exiibe um efeitto antinocice
eptivo poten
nte no mode
elo de
hiperralgesia indu
uzida por carragenina (iintraplantar, i.pl) em ratos. A ativa
ação ALDH2 induz
analg
gesia através
s da redução
o da carga a
aldeídicas. No entanto, o papel da A
ALDH2 no controle
da do
or neuropáttica é ainda desconheci do. Por isso
o, o estudo verificou o envolvimen
nto do
aldeíd
do-desidroge
enase mitoc
condrial 2, ALDH2, na
a dor neuro
opática, usa
ando Alda-1
1, um
agonista farmaco
ológico ALDH2 que aum
menta seletivamente a atividade d
de ALDH2. A dor
neuro
opática foi induzida po
or lesão do nervo isqu
uiático por constrição
c
ccrônica (CCII) em
camu
undongos. O limiar nociceptivo fo
oi determina
ada, antes e 14 dias após a cirrurgia,
utiliza
ando o méto
odo de von Frey eletrôn
nico. Após a avaliação de
d comporta
amento, amo
ostras
de m
medula espin
nal foram obtidas
o
para
a a detecção de 4-hidrroxinonenal (4-HNE), adutos
a
aldeíd
dicos, por western
w
blot. Quatorze dias depois da cirurgia, foi realizad
da uma currva de
dose--resposta pa
ara Alda-1 (5
5, 10 e 20 m
mg / kg, via sc) e o limiar de dor fo
oi avaliado. A CCI
dimin
nuiu o limiarr de dor qua
ando comparrados com os
o valores obtidos no prré-operatório
o (3,3
± 0,3
3 g vs 9,7 ± 0,5 g). Alda-1 (5 mg/k
kg) aumento
ou o limiar de dor 1 e 2 horas após a sua
administração, quando comp
parados com
m os camund
dongos tratad
dos com veíículo (6,7 ± 0,4 g
e 7,7
7 ± 0,3 g, vs 4 ± 0,6 g e 3,4 ± 0,6 g, resp
pectivamente). Alda-1 ((10 e 20 mg/kg)
m
tamb
bém aumento
ou o limiar da
d dor compa
arado com os
o camundon
ngos tratado
os com veícu
ulo em
1h (8
8,6 ± 0,8 g e de 8,9 ± 0,5
0 g, respecctivamente, vs
v 4 ± 0,6 g)
g e a 2 hora
as (8,1 ± 1g e 9,3
± 0,6
6 g, respectiivamente, vs
s 3,4 ± 0,6 g). Não hou
uve diferença
a no limiar d
de dor 3 h após
a
a
injeçã
ão de Alda-1
1 ou veículo
o controle em
m todas as doses
d
avaliadas de Alda
a-1. A CCI in
nduziu
um a
aumento dos
s níveis de 4-HNE na esp
pinal medula
a ipsilateral (4 vezes). A
Alda-1 (10 mg/kg)
m
reduz
ziu significattivamente os
s níveis dest es adutos.
Os re
esultados ind
dicam que a ativação de
e ALDH2 porr Alda-1 redu
uz a nocicep
pção induzida
a pela
CCI a
através da diminuição da carga a ldeídica na medula esp
pinhal. A do
ose de 10 mg/kg
m
propo
orcionou um
ma redução máxima da nocicepção nas últimas
s 2h. Os da dos propõem
m um
novo alvo mitoco
ondrial para o controle da dor neuropática. Portanto, Alda
a-1 pode serr uma
nova classe terap
pêutica de medicamento
m
os para reduz
zir a dor neu
uropática.
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Referrência: Netto
o BS, Ferreirra JC, Chen CH, Mochly--Rosen D, Cu
ury Y, Zamb
belli VO. (05--037).
46º C
Congresso Brasileiro de Farmacologiia e Terapêu
utica Experim
mental - Forttaleza, 21 a 24 de
Outubro de 2014
4.
5. O envolvime
ento do sisttema opioid
dérgico na analgesia induzida porr enriquecim
mento
ambiental
A dor crônica é um sério problema
p
de
e saúde púb
blica, uma vez
v
que vá rios tipos de dor
continuam sendo
o intratáveis
s. Foi encon
ntrado que o enriqueciimento amb
biental (EA) pode
altera
ar a percepç
ção do estím
mulo nocicepttivo tanto quanto a resp
posta analgé
ésica induzid
da por
opioid
des, sugerin
ndo uma relação entre bem estar e analgesia. O objetivo
o deste estudo foi
avalia
ar o efeito do
d bem-estar animal na ansiedade e na sensitiv
vidade de ra
atos em rela
ação a
um e
estímulo nocivo crônico e a resposta
a às drogas opioides. Fo
oram utilizad
dos ratos ma
achos,
separrados nas se
eguintes condições: um grupo foi colocado em um
u ambiente
e enriquecido
o com
objettos diferente
es (bolinhas de pingue-p
pongue, túne
eis, esconderijos e outro
os objetos) a cada
sema
ana de modo
o regular, desde o nasccimento. Já o grupo con
ntrole perma
aneceu em caixas
c
padrã
ão, não rece
ebendo obje
etos. Após 7 semanas nestas
n
condiç
ções, os efe
eitos do EA foram
analis
sados na an
nsiedade, po
or meio do teste de lab
birinto em cruz
c
elevada
a, assim com
mo na
sensibilidade mec
cânica induz
zida pela ciru
urgia de cons
strição do ne
ervo ciático (CCI).
Foi re
elatado que o enriquecimento ambiiental reduziu o comporrtamento do
o tipo ansios
so dos
animais, com maior
m
número de entrad
das e temp
po de perma
anência noss braços abertos,
quando compara
ados à ausên
ncia de enriiquecimento. Com relação à sensib
bilidade mecânica,
foi detectada a hipernocice
epção nos a
animais conttrole, enqua
anto aquele
es submetidos ao
ambiente enrique
e mecânica. Além
ecido não ap
presentaram
m alteração no
n limiar de sensibilidade
disso
o, quando os animais forram tratadoss com naloxo
ona, um anta
agonista opi oide não selletivo,
o efe
eito analgésic
co do AE foii completam
mente abolido
o. O tratame
ento com do
ose subanalg
gésica
de m
morfina em ratos lesion
nados propo
orcionou aum
mento no lim
miar mecân
nico nos ratos do
ados enconttrados
grupo
o EA, não ap
presentando
o efeito algu m nos anim
mais controles. Os resulta
mostram que o uso do enrriquecimento
o ambiental é efetivo na
n redução da ansiedad
de de
animais experimentais, como
o já descrito
o na literatu
ura. Animais expostos a
ao enriquecim
mento
ambiental apresentaram menor sensib
bilidade à dor,
d
a qual envolve a ativação da
d via
opioid
dergica endó
ógena, quan
ndo compara
ados aos animais contro
oles. Assim, é possível inferir
que o
os dados de
este estudo ressaltam a importância do enriquecimento am
mbiental tan
nto no
sistem
ma límbico e analgésic
co, demonsttrando pela primeira vez a modullação do sis
stema
opioid
dérgico pelo enriquecimento ambien
ntal em cond
dições crônic
cas.
Referrência: Kimu
ura LF, Matttaraia VGM , Picolo G (05.007). 46º Congre
esso Brasileiro de
Farmacologia e Terapêutica
T
Experimenta
E
al - Fortaleza
a, 21 a 24 de
e Outubro de
e 2014.
6. NO
OD1 E NOD
D2 contribue
em para a gênese da dor neuropática e estã
ão envolvidos na
ativação de células gliais
Dentrre os recepttores de rec
conhecimentto padrão (P
PRRs), os receptores To
oll-like e NOD-like
(NLRs) são os mais
m
importa
antes no recconhecimentto de padrões molecula
ares associados a
patóg
genos (PAMP
Ps). O NOD2
2 é responsá
ável pela dettecção intrac
celular do m
muramil dipep
ptídeo
(MDP
P), PAMP encontrado em
m peptideog
glicanos de bactérias.
b
Após o recon
nhecimento, NLRs
recru
utam diretam
mente RIPK2
2, uma protteína adapta
adora, importante na attivação de NF-kB
mediada por NLR
Rs. Os PRRs
s apresentam
m um papell crucial na ativação de
e células glia
ais da
medu
ula espinal e na indução e manutençção da dor neuropática.
Nesse
e trabalho foi demonsttrado que o
os animais deficientes para NOD1 , NOD2 e RIPK2
apres
sentaram red
dução signifficativa da hiipernocicepç
ção mecânica
a após induçção de neuro
opatia
perifé
érica (Spared nerve inju
ury, SNI). Já a hipernocic
cepção inflamatória indu
uzida por CF
FA não
foi re
eduzida ness
ses animais. A redução d
da dor neuro
opática em NOD1-/-,
N
NO
OD2-/- e RIP
PK2-/foi as
ssociada a uma diminu
uição da exp
pressão de Iba-1, GFAP
P, IL-1β e T
TNF-α na medula
m
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espin
nal quando comparado ao grupo W
WT. Camun
ndongos WT
T tratados ccom uma in
njeção
intrattecal de MDP (NOD2 lig
gante), mas não com I--DAP (NOD1 ligante), ap
presentaram
m uma
dimin
nuição no lim
miar nocicep
ptivo mecâniico compara
ado com o grupo contro le. Além dis
sso, in
vitro,, foi observa
ado que culturas primá rias de micrroglia não in
nduziram lib
beração de IL-1β,
I
TNF-α
α, IL-6 em resposta ao MDP (10μg
g/ml). No en
ntanto, quan
ndo administtrado juntam
mente
com uma concen
ntração inefiicaz de LPS (0,1ng/ml), apresentou
u uma forte
e produção destas
d
citociinas.
A somatória dos
s resultados
s sugerem q
que NOD1 e NOD2, via
a RIPK2, co
ontribuem para
p
a
gênes
se da dor neuropátic
ca, possivellmente med
diando a liberação de
e citocinas prónocic
ceptivas e a ativação de
d células g
gliais. Além
m disso, os resultados apontam a ação
sinérgica de NOD2 com TLR
R4 no intuitto de estimular a ativação glial. E
Estes mecanismos
esentam uma
a nova abordagem para
a elucidar os mecanismos envolvidoss na fisiopatologia
repre
da do
or crônica e um possíve
el alvo para o desenvolv
vimento de drogas para
a o tratamen
nto da
dor n
neuropática.
Referrência: Santa-Cecília FV, Ferreira DW
W, Fonseca MD, Cunha FQ, Zambon
ni DS, Cunha TMFMRP
P-USP (05-025). 46º Congresso Bra sileiro de Fa
armacologia e Terapêuticca Experime
ental Forta
aleza, 21 a 24
2 de Outubrro de 2014.
7. P
Polissacaríde
eo sulfatado derivado
o de algas vermelha
a Solieria filiformis reduz
hiperrnocicepção mecânica na
n articulaçção temporo
omandibular de ratos d
durante a artrite
a
induz
zida por zym
mosan
As d
disfunções temporoman
t
ndibulares ( DTM) envolvem a artticulação te
emporomand
dibular
(ATM
M) estão frequentemente
e associadas à inflamaçã
ão e hiperalgesia secund ária, alodinia, dor
referiida e artrite
do polissaca
e. Este estu
udo teve co
omo objetiv
vo investigar o efeito d
arídeo
sulfattado derivad
do de algas
s vermelha Solieria filiformis (FI e FII) no m
modelo de artrite
a
induz
zida por zym
mosan (Zy) na articula
ação temporomandibula
ar de ratos.. FI e FII foram
extra
aídas por digestão enz
zimática, se
eguido de cromatograf
c
ia por trocca iónica (D
DEAEcelulo
ose). Foram utilizados ra
atos Wistar machos (200-220 g) (C
CEPA 80/10).. Os animais
s (n =
6) foram tratado
os com FI e FII (0,03, 0
0,3 ou 3 mg
g / kg; SC) 30 min. Anttes da induç
ção de
artritte. Os ratos
s foram ane
estesiados e receberam
m uma injeç
ção intra-artticular (i.artt.) de
zymo
osan (2 mg
g/40 mL) ou
u soro fisio
ológico (sham) na ATM
M esquerda. Hipernocicepção
mecâ
ânica na ATM foi avalia
ada pela me
edição do lim
miar de inte
ensidade de força necessária
aplica
ado na regiã
ão da ATM até que sejja observado um reflex
xo de retirad
da do anima
al. Os
valorres basais fo
oram anotados antes da s administra
ações intraarrticulares (i..art.) de zim
mosan.
Após 6h, os ratos
s foram sacrrificados sob
b anestesia. Os tecidos superficiais
s
fforam dissec
cados,
a cav
vidade da ATM
A
foi lavad
da para cole
etar o líquid
do sinovial (contagem
(
d
de células total e
mielo
operoxidase (MPO) e do
o ensaio do
o tecido pro
oveniente da
a ATM foram
m excisados
s para
histologia).
é-tratamento
o com FI e FII em dos es baixas in
nibiu (p<0,05) a respossta nociceptiva de
O pré
ratos
s em comparração com grupo
g
do zim
mosan. A ad
dministração de zimosan
n resultou em um
aume
ento significa
ativo no núm
mero de leuccócitos (14310 ± 3210) no fluido si novial em re
elação
ao grrupo sham (75
(
± 21). FI
F e FII (0,03
3, 0,3 ou 3 mg/kg) não reduziu (p>
>0,05) o acu
umulo
de ne
eutrófilos, co
omo demons
strado pela a
e MPO. Fluxo
o intenso (p>
>0,05) de células
c
atividade de
inflam
matórias foi observada na membra
ana sinovial e nos tecidos periartiiculares, alé
ém da
espes
ssura na membrana sin
novial nos g
grupos trata
ados com FII e FII. Outtros estudos
s têm
relata
ado que poliissacarídeos sulfatados d
derivado de algas demo
ostrou efeito
os antinocice
eptivo,
mas não foi red
duzida de forma
f
signifficativa nos
s processos inflamatório
os induzidos por
carra
agenina em ratos ou de
extrano. Ass im, estes da
ados sugere
em que esse
es polissacarideos
sulfattados podem
m ser uma fe
erramenta pa
ara estudar os mecanism
mos anti-nocciceptivos.
Referrência: Santtos AO, Araú
újo IWF, San
ntos RS, Abreu SC, Val DR, Pereira
a KMA, Brito GAC,
Cristiino Filho G, Pinto VPT, Clemente-Na
C
apimoga JT, Bezerra MM, Chaves HV
V, Benevides
s NMB
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(05-0
032). 46º Co
ongresso Bra
asileiro de F
Farmacologia
a e Terapêuttica Experim
mental - Fortaleza,
21 a 24 de Outub
bro de 2014.
8. IFN-γ induz in
ndoleamina (2,3)-dioxige
(
enase (IDO)) na medula espinal que
e contribui para
p
a
gênes
se da dor ne
europática
A pro
odução espin
nal de interferon-γ (IFN
N-γ) na med
dula espinal tem sido re
elacionada com
c
a
gênes
se da dor neuropática. Embora, a p
participação desta citocina na dor n
neuropática ainda
não e
esteja totalm
mente descrrita. Alguns dados mosttram que IF
FN-γ aumen ta a expres
ssão e
ativid
dade da enziima indoleam
mina (2,3)-d
dioxigenase (IDO)
(
em vá
ários tecidoss. A IDO cata
alisa a
conve
ersão da serrotonina (5-HT) ou tripttofano em metabólitos
m
biologicamen
b
nte ativos. Assim,
A
essa enzima pod
de participar de um dos mecanismo
os responsáv
veis pela dessregulação da
d via
endente inib
bitória, já qu
ue limita a ssíntese de se
erotonina. O ácido quino
olínico, prod
duzido
desce
pela vida da IDO
O, participa da
d gênese d
da dor neuro
opática atrav
vés do aume
ento da ativ
vidade
eceptor NMD
DA. O presente estudo av
valiou se o aumento
a
na expressão d
de IDO na medula
m
do re
espin
nal, durante a dor neuropática, é um
m mecanismo
o dependente de IFN-γ.
Os ex
xperimentos
s foram realiizados em ccamundongos macho C57BL/6 (WT) , deficientes
s para
IFN-γ
γ (IFN-γ-/-) e deficiente
es para IDO (IDO-/-). A dor neurop
pática foi ind
duzia pelo modelo
m
de sp
pared nerve injury (SNI). O limiar m
mecânico foii avaliado po
or aplicação de filamenttos de
von Frey na pa
ata posterio
or direita. IIFN-γ foi ad
dministrado por via in
ntratecal (i.tt) em
difere
entes doses.. Animais forram tratadoss com inibid
dor da IDO, D,
D L-1 metilttriptofano (D
D,L 1met) por via i.t (15µg/site) ou por via oral (3mg//animal) ou com MK801
1 (antagonis
sta do
recep
ptor NMDA - 10 nM). A expressão g
gênica de ID
DO e IFN-γ foram deterrminadas po
or RTPCR. A expressã
ão proteica de IDO foi realizada por
p
western blotting, e a localizaçã
ão foi
avalia
ada na med
dula espinal por imunofl uorescência. Todos os ensaios
e
fora
am realizado
os nos
segm
mentos L3-L5
5 da medula espinal.
Prime
eiramente, foi
f mostrado
o que houve aumento na expressão
o de IFN-γ n
na medula espinal
duran
nte o curso da
d dor neuro
opática. Funccionalmente
e, animais IF
FN-γ-/- desen
nvolveram menos
m
alodin
nia mecânica
a, quando comparados ccom animais
s WT, o que foi associad
do a uma redução
na expressão de
e IDO1 (RN
NAm e prote
eína) na medula
m
espin
nal após SN
NI. Corroborrando,
ão intratecal de IFN-γ induz alodin ia mecânica
a de forma dose
d
e temp
po dependen
nte. O
injeçã
efeito
o nociceptivo desencade
eado pelo IIFN-γ foi as
ssociado com
m aumento na expressã
ão de
IDO1
1 (RNAm e proteina), mas
m
não com
m marcadores de ativaç
ção de célu las da glia. Além
disso
o, a nocicepç
ção induzida
a por IFN-γ, foi reduzida
a após trata
amento sistê
êmico e loca
al com
dor da IDO1
1. Finalmente, observou
u-se que a IDO1
I
é co-e
expressa nass mesmas células
c
inibid
que e
expressam NeuN.
N
O pre
esente estud
do indica qu
ue a ativaçã
ão neuro-imune, na me
edula espina
al, através de
d um
meca
anismo dependente de
e IFN-γ, de
esempenha um papel crítico na gênese da
a dor
neuro
opática. Além disso, o IFN-γ contrribui para a dor neurop
pática atravé
és da indução da
expre
essão de IDO
O1, que por sua vez aum
menta a atividade do rec
ceptor NMDA
A.
Referrência: Fonseca, M. D. M,
M Santana, D. A. R, Sou
uza, G. R, Cunha, F. Q, Cunha, T. M (05043).. 46º Congre
esso Brasileiiro de Farma
acologia e Te
erapêutica Experimental
E
l - Fortaleza, 21 a
24 de
e Outubro de
e 2014.
9. TN
NF-α particip
pa da hipernocicepção e da inflam
mação induziida por cristtais de uratto em
camu
undongos
A gotta é uma doença com ep
pisódios agu
udos recorren
ntes de inflamação nas a
articulações e dor
secun
ndária devido ao depósitto de cristaiss de urato monossódico
m
(MSU) na ccavidade artiicular.
Os m
mecanismos precisos da
a inflamaçã o gotosa permanecem pouco con
nhecidos e vários
v
mediadores pode
em participar desta doen
nça das artic
culações. Entre eles o TN
NF-α desemp
penha
um im
mportante papel
p
na arttrite gotosa. De fato, te
em se obserrvado que o tratamento
o com
anti-T
TNF-α é efic
caz em pacie
entes com go
ota. O prese
ente trabalho
o realizado p
por pesquisa
adores
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da UF
FMG observo
ou que a pro
odução de T
TNF-α estava
a aumentada
a após a adm
ministração intraarticu
ular de MSU. Ainda, anim
mais nocaute
e para a cito
ocina e o rec
ceptor (TNF--α-/- e TNFR
R1/R2/-) apresentaram
m reduzida migração
m
de
e neutrófilos para cavida
ade articularr, bem como nas
conce
entrações de
e IL-1β e CXCL1
C
no te
ecido periarrticular e dim
minuição da
a hipernocicepção
mecâ
ânica quando
o comparado
o aos anima
ais controle. Além disso, o tratamen
nto farmacológico
com inibidores de
e TNF-α tam
mbém reduzi ram os neuttrófilos, a produção de I L-1β e CXCL
L1 e a
hiperrnocicepção articular. Assim, atra
avés da utilização
u
de
e ferramen tas genétic
cas e
farma
acológicas, o presente estudo
e
contriibuiu para o melhor ente
endimento d
do papel do TNF-α
T
na fis
siopatologia da gota. Estte conhecim ento pode ser útil para o desenvolv
vimento de nossas
n
ferram
mentas terrapêuticas, especialmen
nte para o tratamento da gota
a refratária
a aos
medicamentos co
onvencionais
s.
os LFS, Oliveira THC, Am
maral FA, Dias ACF, Oliv
veira VLS, T
Tavares LD, Costa
Referrência: Basto
VV, G
Galvão I, Sorriani FM, Sac
chs D, Ryffe
el B, Souza DG,
D Teixeira MM (05.014
4). 46º Cong
gresso
Brasileiro de Farrmacologia e Terapêuticca Experimen
ntal - Fortaleza, 21 a 2
24 de Outub
bro de
2014
4.
10. Investigação
o do papel dos recep
ptores Toll--like 9 (TL
LR9) no de
esenvolvimen
nto e
manu
utenção da dor
d crônica in
nflamatória e neuropátic
ca
Apesa
ar dos avan
nços no tratamento farrmacológico da dor, os
s mecanismo
os envolvidos na
induç
ção e manuttenção do processo
p
dolloroso crônico são pouc
co compreen
ndidos. Trab
balhos
anterriores demon
nstram um papel
p
cruciall dos recepto
ores de reco
onhecimento
o padrão (PR
RR) na
ativação das célu
ulas gliais na
n medula e
espinal, conttribuindo para indução e manutenção da
dor neuropática. Entre os PRRs, os receptores TLR9 recon
nhecem e ssão ativados por
dinuc
cleotídeos Cp
pG não-metiilados (CpG--DNA), um PAMP
P
presen
nte em bacté
érias e vírus, bem
como
o em DNA mitocondrial
m
, um DAMP
P mitocondrial liberado durante pro
rocessos de lesão
celula
ar. Entretantto, não existtem evidênccias que TLR
R9 pode estar envolvido na gênese da
d dor
crônica. O presente trabalho
o teve como
o objetivo av
valiar o pape
el de TLR9 n
na gênese da
d dor
crônica inflamató
ória e neurop
pática, bem como os me
ecanismos en
nvolvidos.
Inicia
almente, foi demonstrad
do que a allodinia mecâ
ânica induzida por CFA
A foi reduzid
da em
animais deficienttes para TLR
R9 comparad
do com anim
mais selvagens. Entretan
nto, camundongos
deficiientes para TLR9
T
aprese
entaram redu
ução da alod
dinia no mod
delo de dor n
neuropática (SNI)
na fa
ase de indu
ução, mas não na fasse de manutenção. Co
om intuito de investigar os
meca
anismos env
volvidos na ativação d
de TLR9 na gênese da
a dor crônicca, camundongos
selva
agens tratados com ODN
N-CpG apressentaram diminuição do
o limiar nociiceptivo mec
cânico
comp
parado com o grupo co
ontrole (veíículo). Além
m disso, a hipersensibili
h
idade nocice
eptiva
mecâ
ânica em ca
amundongos selvagens não foi obs
servada em animais TLLR9-/-, MyD88-/-,
IL1R--/-, IL-6-/- e TNFR1/2--/-. O pré-trratamento de
d animais selvagens ccom minociclina e
fluoro
ocitrato dem
monstrou po
ouco efeito e
em inibir a hipersensibilidade noci ceptiva mec
cânica
induz
zida por ODN
N-CpG. Não obstante, h
houve aumen
nto da expre
essão gênica
a de IL-1β, IL-6
I
e
TNF-α
α na medula
a espinal apó
ós administra
ação de ODN
N-CpG.
Finalm
mente, esse
es dados sug
gerem que a ativação espinal da via
a de sinaliza
ação TLR9/M
MyD88
esta envolvida na
a cascata de
e eventos qu
ue culmina em
e condições
s de dor crô
ônica (inflamatória
e neuropática). Além disso,, a sinalizaçção TLR9/MyD88 medeia a dor crrônica através de
meca
anismos que
e dependem da subsequ
uente produ
ução de IL-1
1β, IL-6 e T
TNFα. Além disso,
esses
s mecanismos podem representar
r
uma nova abordagem para o dessenvolvimen
nto de
s drogas ana
novas
algésicas para o controle
e da dor crônica.
Referrência: Ferre
eira DW, Fonseca MDM,, Santa-Cecília FV, Cunha FQ, Cun ha TM. (05--042).
46º C
Congresso Brasileiro de Farmacologiia e Terapêu
utica Experim
mental - Forttaleza, 21 a 24 de
Outubro de 2014
4.
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