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s
os do 5th IInternational Congress
s on Neuro
opathic Pain
n
(NeuP
PSIG 2015)), realizado
o em Nice, França
F
1. Neuroesteróid
des são pottenciais nov
vos agentes
s analgésico
os para dorr neuropátic
ca do
diabe
etes
Os tipos de sensibilizaçã
ão tanto central qua
anto perifé
érico estão implicadas no
desen
nvolvimento de dor neuropática em quadros de Diabetes. Neurônios
N
GA
ABAérgicos na
n via
da do
or são vitais
s para a tran
nsmissão de estímulos dolorosos
d
aos centros su
uperiores do SNC.
Recep
ptores do tipo GABAA
A (GABAARss) são alvo
os importan
ntes para m
muitas drog
gas e
neuro
oesteróides endógenos específicos
e
a
atuam como moduladore
es alostérico
os potentes destes
d
recep
ptores. A re
edução nos níveis de n
neuroesteróides endóge
enos foi ob servada em
m dois
mode
elos de Diab
betes mellitus em cam undongos. Além
A
disso, compostos neuroesteroides,
como
o ganaxolona
a, têm um efeito
e
mais p
pronunciado sobre os GA
ABAARs nest
stes camundongos
diabé
éticos. O po
otencial analgésico do neuroestero
oide ganaxolona foi inv
vestigado em
m um
mode
elo de dor ne
europática em Diabetes mellitus em camundong
gos.
Animais obesos da linhag
gem OlaHS D (ob/ob) e animais WT foram
m utilizados
s em
confo
ormidade co
om as diretrizes éticas locais e na
acionais. Os
s testes Rottarod e tes
ste de
retira
ada da caud
da foram uttilizados parra estudar a função motora e noccicepção térrmica,
respe
ectivamente.. Uma série
e de filamen
ntos de von
n Frey calib
brados foram
m utilizados
s para
carac
cterizar os limiares nociceptivos
n
mecânicos
s. Camundo
ongos ob/o
ob apresentaram
hipersensibilidade
coord
denação se
ensório-moto
ora prejudiccada, hipoa
algesia ao calor e h
mecâ
ânica. A adm
ministração sistêmica
s
de
e ganaxolon
na nestes an
nimais dimin
nuiu a nocicepção
térmiica em baixa
as doses, preservando o desempenh
ho motor. O tratamento , ainda, reduziu a
hiperrsensibilidade
e mecânica em camund
dongos diab
béticos (ob / ob e redu
uziu a nocicepção
mecâ
ânica em am
mbos os grupos WT e ob / ob.
Desta
a forma, su
ugere-se que
e níveis red
duzidos de neuroesteróides endóge
enos em an
nimais
obeso
os (ob/ob) podem esttar associad
dos à hipersensibilidad
de nociceptiiva, visto que
q
a
administração ex
xógena de ganaxolona rreduziu a hip
persensibilidade mecânicca e a nocicepção
neste
e modelo de neuropatia diabética do
olorosa.
Referrência: Hum
mble S. Neu
urosteroids are potential novel analgesic age
ents for diabetic
nted at: 5th
neuro
opathic pain
n. Poster session presen
h International Congresss in Neuropathic
Pain; 2015 May 14-17;
1
Nice, France.
2.Com
mportamentto de ansie
edade e pre
ejuízo no Locus
L
Coeru
uleus em d
dois modelo
os de
neuro
opatia em ra
atos: um estudo comparrativo
A ans
siedade é um
ma comorbid
dade freque
entemente encontrada em pacientess que aprese
entam
dor neuropática,, embora ainda
a
não e
esteja claro
o se essa relação
r
envo
olve os me
esmos
meca
anismos neurobiológicos. Já foi dem onstrado qu
ue o comporttamento anssiogênico ind
duzido
em a
animais após
s lesão do nervo pelo m
modelo de co
onstrição crô
ônica do nerv
vo ciático (C
CCI) é
acom
mpanhado po
or alterações
s na região d
do Locus Ceruleus (LC), uma região
o no cérebro
o onde
se loc
calizam os corpos
c
celula
ares dos neu
urônios nora
adrenérgicos. No entanto
o, não é eviidente
se polineuropatias diabética
as, condição
o clínica de
e alta relev
vância, esta
aria envolvid
da na
preva
alência da an
nsiedade.
Neste
e estudo fo
oram avaliados os com
mportamento
os de dor e ansiedad
de, bem como a
influê
ência do LC, em dois mo
odelos distinttos de dor neuropática
n
em
e ratos: 1:: Modelo da CCI e
2: Mo
odelo de diabetes induzida por estre
eptozotocina (STZ).
Como
o resultado foi observado que ra
atos neuropáticos (CCI) apresenta
aram uma queda
q
acenttuada no lim
miar sensorrial por um período de
e 1 semana, enquanto que em an
nimais
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diabé
éticos induzid
dos com STZ
Z foi observ
vado que o liimiar de dorr diminuí de maneira gra
adual,
torna
ando-se evid
dentes os primeiros sinaiis após 2 semanas. No entanto,
e
o pe
erfil de ansie
edade
foi ev
vidente após
s 4ª semana
as, independ
dentemente do modelo estudado.
e
A atividade ellétrica
espon
ntânea aferida na região LC també m foi alterada em ambo
os os modellos a partir da 4ª
sema
ana e receptores alfa2-adrenérgicos (alfa 2-AR) se tornaram
m mais senssíveis. Além disso,
altera
ações na hid
droxilase tirrosina (TH), proteína de
e ligação (p
pCREB) e o transportad
dor de
norad
drenalina (NAT) foram expressos ne
este período de tempo.
Nos d
dois modelos
s de dor neu
uropática tesstados foi ob
bservado o comportame
c
ento de ansie
edade
acom
mpanhado po
or prejuízo na função do LC. No
o entanto, o curso tem
mporal da dor e
ansie
edade, bem como a insuficiência noradrenérg
gica, mostra
aram caracte
erísticas dis
stintas
neste
es modelos, o que indica
a que o imp
pacto da neu
uropatia está
á especificam
mente relacio
onado
à sua
a origem.
Referrência: Berrrocoso E, Alba-Delgado
o C, Muñoz--Mediavilla C,
C Mico JA,, Cebada-Aleu A,
Berro
ocoso E. Co--morbid anxiiety-like beh
havior and lo
ocus coeruleus impairme
ent in two models
m
of neuropathic rats: a co
omparative study. Postter apresen
ntado duran
nte o Cong
gresso
Internacional de Dor Neuropática (5th In
nternational Congress in
n Neuropathiic Pain; 2015 May
14-17
7; Nice, Fran
nce).
3. En
nvolvimento do receptor de insulina IGF1 no trattamento de neuropatia d
diabética
Um e
estudo dese
envolvido em
m San Diego
o na Califórnia foi realizado a fim de se verificar o
envolvimento dos
s mecanismos que levam
m à alodinia
a após o trattamento com
m insulina so
obre o
nervo
o periférico. A neuropatia diabética
a aguda pode se desen
nvolver apó s rápido controle
glicêm
mico em pac
cientes diabé
éticos tipo 1 e tipo 2. Ca
amundongos
s C57BL/6 fo
oram alimen
ntados
com uma dieta riica em gordu
ura por até 3
36 semanas e os testes de tolerânciia à glicose foram
realiz
zados para determinar a presença de resistên
ncia à insulina. Insulina
a (0,5-2IU), IGF1
(0,5-2mg/kg), gabapentina
g
(200 mg/ kg) ou um
m inibidor de
d AKT (1- 5 mg/kg) foram
administrados. Glicose
e von Frey foram
G
sangu
uínea e as rrespostas tácteis para filamentos de
avalia
adas a cada 30 min dura
ante 3 horass.
Os c
camundongos desenvolv
veram resisttência à ins
sulina após quatro sem
manas. Níve
eis de
se no sangu
ue diminuíram em 70% dentro de 30
3 min após
s a administtração de insulina
glicos
(0,5-2U). Alodiniia tátil desen
nvolveu-se a
após a injeç
ção de 2U, mas
m
não de 0,5U de ins
sulina.
p
resp
postas de alo
odinia táctil semelhantes
s a 2U insuli na, enquantto que
IGF1 (2mg/kg) produziu
os nív
veis de glico
ose no sangu
ue não foram
m afetados significativam
s
mente. O env
volvimento da
d via
do re
eceptor de insulina/IGF--1 no desen volvimento de dor agud
da foi verificcado por me
eio de
administração de
e um inibidor de AKT an
ntes da insulina. O pré-ttratamento ccom o inibid
dor de
esenvolvime
ento de alodi nia induzida
a por insulina
a. No entantto, a gabapentina,
AKT iimpediu o de
utiliza
ado com resultados lim
mitados em humanos, não
n
conseguiu aliviar a alodinia ind
duzida
pela insulina.
Referrência: Jolivalt C, Jolivalt CG, Enriq
quez C, Snyd
der J, Calcutt NA. Invollvement of ir/igf1
pathw
ways in tre
eatment-indu
uced acute painful dia
abetic neuropathy. Posster aprese
entado
duran
nte o Cong
gresso Interrnacional de
e Dor Neurropática (5th Internatio
onal Congre
ess in
Neuro
opathic Pain; 2015 May 14-17; Nice
e, France).
4. Citidina 5-difo
osfocolina (c
citicolina) in
nibe a dor neuropática
n
e a expresssão de cana
ais de
sódio
o Nav 1.7 após lesão do nervo ciático
o por esmag
gamento
Em u
um trabalho realizado em
e Jacarta, Indonésia, foi avaliado o efeito do
o tratamento
o com
citico
olina na prev
venção do comportamen
nto de dor neuropática,
n
assim com o a express
são de
canaiis de sódio Nav 1.7 em
m modelo an
nimal de es
smagamento
o do nervo cciático. Para
a isto,
foram
m utilizados ratos macho
os, divididos em diferenttes grupos: o grupo falso
o operado (s
sham)
e4g
grupos lesion
nados. Os indivíduos do grupo opera
ado recebera
am citicolina
a local na do
ose de
50 m
mg, i.p. e lo
ocal na dose de 125 m
mg, i.p. som
mente ou sa
alina. Os trratamentos foram
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realiz
zados durantte 7 dias, ha
avendo a me
ensuração da
d alodinia mecânica
m
dessde a 4ª até
é a 8ª
sema
ana pós lesão, quando as secçõess de nervo ciático fora
am coradas para verifiicar a
prese
ença de can
nais Nav 1.7
7. Na 4ª se
emana foi possível
p
obs
servar que ttodos os grrupos,
indep
pendente do
o tratamento
o, apresenta
aram alodinia mecânica
a. Entretanto
o, na 8ª se
emana
após a lesão ap
penas o gru
upo que ha
avia recebid
do salina ainda persistiia com alte
eração
senso
orial. Além disso,
d
també
ém foi verificcado o aume
ento da expressão de ca
anais de sód
dio do
tipo N
Nav 1.7 no grupo salina
a em relaçã o aos dema
ais grupos. Assim,
A
é posssível dizer que a
administração de
e citicolina após
a
lesão d
de nervo pe
eriférico por esmagame
ento pode in
nibir o
comp
portamento de
d dor neuro
opática e a e
expressão de
e canais Nav
v 1.7.
Referrência: Emriil DR, Syafrruddin S, W
Wibowo S, Meliala L, Susilowati R. Administration of
pathic pain behavior and expression
cytidiine 5-diphos
sphocoline in
nhibit neurop
n of nav 1.7
7 after
rat sc
ciatic nerve crush injury
y. Poster aprresentado durante o Congresso Inte
ernacional de
d Dor
Neuro
opática (5th
h Internatio
onal Congre
ess in Neurropathic Pain; 2015 M
May 14-17; Nice,
Franc
ce).
5. A separação materna
m
no período
p
neon
natal pode servir como modelo
m
anim
mal relevante
e para
estud
dar a fibromiialgia?
or crônica difusa caracte
A fibrromialgia compreende um tipo de do
erizada por u
uma sensibilidade
musc
cular extrem
ma. Devido à sua etiol ogia descon
nhecida, é difícil
d
o dessenvolvimento de
mode
elos animais
s satisfatório
os para seu estudo. Con
ntudo, quatro
o modelos-cchave em an
nimais
têm s
sido descrito
os: o modelo
o de estresse
e repetitivo ao
a frio; o estresse ao so
om imprevisíível; a
injeçã
ão intramuscular de salina ácida e o modelo de
e mialgia ind
duzido por rreserpina. Em
mbora
amplamente utilizada para avaliar os efe
eitos do estresse ao long
go da vida em
m muitas funções
biológ
gicas, a se
eparação ma
aterna em período neonatal (SMN
N) não foi até o mom
mento
considerada com
mo um possível modelo de fibromialgia. Este trabalho tev
ve como ob
bjetivo
valida
ar a SMN como modelo de fibromial gia por comparação com
m outros mod
delos.
Atrav
vés da pesqu
uisa sistemá
ática com oss dados do Medline
M
e Em
mbase sobre
e: 1) dor vis
sceral,
somá
ática e mus
scular; 2) comportame
c
entos associados com ansiedade e depressão; 3)
disfun
nções no eix
xo hipotálam
mo-pituitaria
a-adrenal; 4)) marcadore
es inflamatórrios; e 5) efficácia
de drrogas farmacológicas; efeitos aleató
órios, diferen
nça média padrão
p
e pon
nderada da metaanális
se foram utilizadas para medir os effeitos globais
s nos modelos pré-especcificados.
Dentrre os 451 estudos identtificados, 92
2 foram cons
siderados elegíveis. Com
m exceção da
d dor
somá
ática e musc
cular, os ou
utros efeitoss da SMN sobre os marcadores co
omportamentais e
bioqu
uímicos para
a fibromialgia foram tã
ão fortes ou
u mais que quase todo
os os parâm
metros
estud
dados. Além disso, os dados
d
obtido
os para os quatro
q
mode
elos sugerem
m que nem todos
eles s
são capazes de abordar os mesmos aspectos ca
aracterísticos
s da patologiia em humanos.
de variedad
Esses
s dados ind
dicam fortemente que SMN pode
e mimetizar uma grand
de de
sintomas da fibromialgia, mesmo sendo
o ainda nece
essária uma caracteriza ção detalhada da
dor somática e muscular
m
para
a tirar concl usões mais precisas.
Referrência: Bégo
ou M, Eschallier A, Daulh
hac-Terrail L.
L Can neona
atal materna
al separation
n be a
relevant animal model for fibromyalgia
f
a? - a syste
ematic review
w and meta
a-analysis. Poster
P
apres
sentado durrante o Congresso Intternacional de Dor Neuropática ( 5th Interna
ational
Congress in Neurropathic Pain
n; 2015 May
y 14-17; Nice
e, France).
6.Carracterização farmacológ
gica da eficcácia analgé
ésica do CR
R4056, um novo ligante do
recep
ptor imidazoline-2
A ostteoartrite (O
OA) é uma co
ondição crôn
nica degenerrativa que ac
comete as a
articulações. A dor
nas a
articulações é o primeiro
o sintoma da
a OA e é impulsionada po
or mecanism
mos nociceptivos e
neuro
opáticos. Há relatos que o CR4056, um ligante do
d receptor imidazoline--2 (I2), mostra-se
eficaz
z em vários modelos aniimais de dorr inflamatória
a, neuropática e pós-ope
eratória.
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O objjetivo desse estudo foi avaliar
a
o efe
eito do CR40
056 no mode
elo de dor na
a OA induzid
da por
injeçã
ão de iodoac
cetato mono
ossódico (MIA
A) na articullação do joelho em ratoss, um modello que
produ
uz degenera
ação da carttilagem, e im
mita os com
mponentes estruturais e dolorosos da
d OA
em humanos. Alé
ém disso, este modelo e
está associad
do a neuropa
atia de fase p
precoce.
A OA
A foi induzida por um
ma única in
njeção intra-articular de 1mg/50µ l de iodoac
cetato
mono
ossódico na área infrapa
atelar do joe
elho direito de ratos Wistar macho
os. Os limiarres de
dor fo
oram avaliad
dos como allodinia mecâ
ânica (Von Frey
F
automático) e hiperralgesia mec
cânica
(dispositivo PAM)) 1 dia antes
s da injeção de MIA e 7, 14 e 21 dias após a inje
eção.
CR40
056 (2, 6, 20
0 mg/kg) e 10 mg/kg de
e naproxeno
o foram adm
ministrados p
por via oral, como
único
o tratamento
o no dia 7 e como trata mento sub-c
crônico do dia
d 14 ao dia
a 21, uma vez
v
ao
dia. C
CR4056 (6 e 20mg/kg) induziu um efeito anti--alodínico no
os dias 14 e 21 e efeito
o antihiperralgésico nos
s dias 7, 14 e 21. A efic ácia analgés
sica de napro
oxeno some
ente foi obse
ervada
após o tratamento sub-crônico. CR4056
6 poderia, po
ortanto, representar um
ma nova opç
ção de
tratamento altam
mente eficaz para a dor n
na OA.
Referrência: Com
mi E, Ferrarri F, Mauri V, Catapano L, Lanza M, Casellli G, Rovatti LC.
Pharm
macological characteriza
ation of the analgesic efficacy
e
of cr4056, a no
ovel imidazo
oline-2
recep
ptor ligand, in the rat monosodium
m iodoaceta
ate model of
o osteoarth
hritic pain. Poster
P
apres
sentado durrante o Congresso Intternacional de Dor Neuropática ( 5th Interna
ational
Congress in Neurropathic Pain
n; 2015 May
y 14-17; Nice
e, France).
7. Gabapentina reduz nocic
cepção em modelo de osteoartrite
e em roedo
or: isto seria um
comp
ponente neuropático da dor
d por oste
eoartrite?
A dorr é a caracte
erística mais
s angustiantte da osteoa
artrite (OA), mas seus m
mecanismos estão
longe
e de serem compreendidos. Dadoss recentes sugerem
s
que um ou m
mais compon
nentes
neuro
opáticos pod
dem estar presentes
p
em
m pacientes que aprese
entam caraccterísticas cllínicas
carac
cterística da dor neuropática. Além disso, resulltados anterriores de mo
odelos de OA
A têm
mostrado que a lesão do
os neurônio
os aferentes primários
s pode serr relacionad
da ao
desen
nvolvimento de nocicep
pção na OA . O objetivo
o deste trab
balho foi av
valiar o efeiito da
gabapentina na nocicepção
n
relacionada
r
à OA e a exp
pressão de seu alvo, o α
α2δ-1, subun
nidade
dos c
canais de cállcio depende
entes da volttagem no gâ
ânglio da raiz
z dorsal (GR
RD).
OA fo
oi induzida por adminis
stração intra
a-articular de
d colagenase (500U) n
na articulação do
joelho de ratos.. O efeito da administtração repetida de gab
bapentina n
na nocicepçã
ão foi
avalia
ada pelos te
estes Knee--Bend e CattWalk. Os animais foram sacrificad
dos seis sem
manas
após a indução da
d OA e seu
us GRD L3-L
L5 foram removidos parra a análise de expressão da
subun
nidade α2δ-1 por imuno
ofluorescênciia.
A sub
bunidade do canal de cá
álcio α2δ-1 t eve sua exp
pressão aumentada no G
GRD seis sem
manas
após a indução da
d AO. Embo
ora a adminisstração repe
etida de gabapentina porr cinco dias tenha
reverrtido as resp
postas nocic
ceptivas nestte modelo 6 semanas , mas não 1 semana, após
a
a
induç
ção, o tratam
mento não in
nfluenciou a expressão de
d α2δ-1.
O efe
eito tardio da gabapen
ntina após a indução da OA e o aumento d
da expressã
ão da
subun
mais apoiam a hipótese de
d uma com
mponente neu
uropática du
urante
nidade α2δ-OA em anim
a pro
ogressão da OA.
Referrência: Ferre
eira-Gomes J, Adães S
S, Almeida L,
L Castro-Lopes JM, Netto FL gapap
pentin
atten
nuates nocice
eption in a rodent mode l of oa: is th
here a neuropathic comp
ponent in oa pain?
Poste
er apresentado durante o Congresso
o Internacion
nal de Dor Neuropática
N
((5th Interna
ational
Congress in Neurropathic Pain
n; 2015 May
y 14-17; Nice
e, France).
8.O p
papel da CAS
SPR2 na regulação de se
ensibilidade dolorosa
d
CASP
PR2 é uma proteína
p
imp
portante na formação de
e um complexo com o ccanal de potássio
kv1.1
1 e 1.2, amb
bos envolvid
dos na modu
ulação da do
or. Evidência
as recentes sugerem qu
ue em
condiições de dores crônicas
s associadass à disfunçã
ão neurológica, a proteíína CASPR2 seria
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dependente de canais
c
de po
otássio depe
endentes de
e voltagem (CPVD) auto
o-anticorpo, onde
CASP
PR2 é um alv
vo antigênic
co. Por conse
eguinte, o objetivo
o
do trabalho
t
foi testar o pap
pel de
CASP
PR2 na regulação da sensibilidade à dor.
O comportamentto relacionado à dor fo
oi avaliado em animais
s deficientess para CASP
PR2 e
selva
agens. Os animais foram
m tratados via Intrape
eritoneal diariamente co
om anticorpo IgG
purifiicado a parttir de pacie
entes positiv
vos para an
nticorpos CA
ASPR2 acima
a de 3 sem
manas.
Análise de tecido
o foi realizada usando imuno-histoquímica. Ex
xperimentos com imagens de
cálcio
o e de eletrofisiologia foram realizzados em neurônios
n
do gânglio d
da raiz dors
sal de
animais selvagen
ns e deficienttes para CAS
SPR2.
Observou-se que
e os anima
ais deficienttes para CA
ASPR2 demonstraram h
hipersensibilidade
mecâ
ânica signific
cativa (0,62 ± 0,03 g W
WT KO vs 0,,43 ± 0,04 g,
g p <0,01) , bem como
o para
estím
mulos térmicos, pelo teste da placa quente (53 °C). Além disso,
d
camu ndongos tra
atados
com anticorpo IgG
I
purifica
ada de doiss pacientes positivos para
p
CASPR
R2 relataram
m dor
opática com maior hiperrsensibilidad e dolorosa quando
q
comp
parado com animais con
ntrole.
neuro
Neurô
ônios do gânglio
g
da raiz dorsal cultivados de animaiis deficiente
es para CA
ASPR2
apres
sentaram se
ensibilidade à capsaicina
a. Além diss
so, no modelo de dor ne
europática SNI,
S
a
prote
eína CASPR2
2 foi regulada negativam
mente tanto no gânglio da
d raiz dorsa
al como no nervo
ciátic
co.
Estes
s resultados sugerem qu
ue a proteína
a CASPR2 te
em um papel regulador n
na sensibilid
dade à
dor.
Referrência: Dawe
es JM, Clark AJ, Pettingi ll P, Peck L, Weir G, Zhu
u N, Drake R
R, Lang B, Vincent
A, Be
ennett DL. The role of ca
aspr2 in regu
ulating pain sensitivity. Poster apressentado dura
ante o
Congresso Intern
nacional de Dor
D Neuropá
ática (5th Intternational Congress
C
in N
Neuropathic
c Pain;
2015 May 14-17;; Nice, Franc
ce).
9. TR
RPA1 contribui para hiperalgesia faci al ao frio ind
duzida por ca
apsaicina em
m ratos
Hiperralgesia oroffacial ao frio
o é conhecid
da por causar dor persiistente grav
ve na face após
a
a
lesão
o do nervo ou
u inflamação
o trigeminal.. Neste sentiido, os recep
ptores de po
otencial trans
sitório
(TRP)) vaniloide 1 (TRPV1) e TRP anquirin
na 1 (TRPA1
1) são conhe
ecidos por esstarem envo
olvidos
na hiperalgesia ao frio. No entanto, o modo com
mo esses do
ois receptore
es participa
am na
hiperralgesia ao frio não está completame
ente compre
eendido. Porrtanto, o objjetivo do pre
esente
traba
alho foi escla
arecer os me
ecanismos e
envolvidos na
n hiperalges
sia facial ao frio após in
njeção
faciall de capsaicina, analis
sando o lim
miar de reflexo de retirada da ca
abeça (HWR
RT) à
estim
mulação fria da pele facial laterall; expressão dos receptores TRPV
V1 e TRPA1 em
neurô
ônios do gân
nglio trigeminal; bem co
omo a excita
abilidade neu
uronal do gâ
ânglio trigem
minal à
estim
mulação fria seguido da injeção faciial de capsa
aicina. O limiar de reflex
xo de retirada da
cabeç
ça foi signifficativamente
e diminuído após injeçã
ão de capsaicina facial. Esta redução de
limiarr foi revertida significa
ativamente a
após injeção local de antagonista s dos recep
ptores
TRPV
V1 e TRPA1. Aproximada
amente 30%
% dos neurôn
nios do gâng
glio trigemin
nal que inerv
vam a
pele facial latera
al expressaram amboss TRPV1 e TRPA1
T
e ce
erca de 64%
% dos neurrônios
positivos para TRPA1 tam
mbém exprressaram TRPV1.
T
A excitabilidad
de neuronia
al foi
signifficativamentte aumentad
da após inje ção facial de capsaicina
a, cujo aume
ento foi rev
vertido
pelo pré-tratame
ento com antagonista dos recepto
ores TRPA1. Finalmente
e, esses achados
o de TRPA1
sugerrem que a sensibilizaçã
s
1 via sinaliza
ação de TRP
PV1 em neu rônios do gânglio
trigem
minal está envolvida na hiperalgesia
a ao frio seguido da injeç
ção facial de
e capsaicina.
Referrência: Hond
da K, Shinod
da M, Iwata K. Trpa1 co
ontributes to capsaicin-in
nduced facia
al cold
hyperalgesia in rats. Poste
er apresenttado durantte o Congresso Inter nacional de
e Dor
Neuro
opática (5th
h Internatio
onal Congre
ess in Neurropathic Pain; 2015 M
May 14-17; Nice,
Franc
ce).
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10. C
Comorbidade
es na neurop
patia dolorossa e silencios
sa
A do
or crônica é frequentem
mente acom panhada po
or alterações nas funçõ
ões emocion
nais e
cogniitivas. Entre
etanto, de forma
f
surpre
eendente, le
esões em nervos
n
das patas direitas ou
esque
erdas de roe
edores provo
ocam impacctos diferentes sobre os comportam
mentos emoc
cionais
e cog
gnitivos, ape
esar das lesõ
ões provocarrem o mesm
mo comportamento nocicceptivo. Enquanto
a alod
dinia mecânica (uma característica d
da dor neuro
opática) é de
etectada log
go após a les
são do
nervo
o, os comportamentos que mimettizam ansie
edade e dep
pressão apa
arecem após 4-6
sema
anas. Estas observações
o
sugerem al gum grau de dissociação entre a do
or e alteraçõ
ões no
comp
portamento emocional e cognitivo, que podem indicar que a lesão do nervo por si (na
ausên
ncia de do
or) pode provocar
p
altterações em
m áreas do
o sistema nervoso ce
entral,
relacionadas com
m o processa
amento da d or. Para testar esta hipó
ótese, ratos Sprague-Da
awley,
madamente 15-20% dos
s animais ne
europáticos ssão resistenttes ao
uma espécie em que aproxim
desen
nvolvimento de alodinia
a mecânica,, foram sub
bmetidos a uma série de experim
mentos
comp
portamentais
s para avaliar as alte
erações emo
ocionais e cognitivas a
após induçã
ão de
neuro
opatia pela lesão de ne
ervos periférricos pelo método
m
de SNI (Spared nerve injury
y) em
ramifficações de nervos ciáticos dos lado
os direitos ou
o esquerdo. Os testes utilizados fo
oram:
teste claro-escurro (avalia co
omportamen
ntos relacionados à ansiedade), nad
do forçado (avalia
comp
portamentos relacionado
os à depres são) e med
do condicionado. Os ressultados mostram
que nos animais
s submetidos à SNI do lado direito
o, tanto os que desenv
volveram alodinia
quanto os que não
n
desenvo
olveram aprresentaram comportame
ento do tipo
o ansiedade. Pelo
volveram alodinia
contrrário, ambos
s os animais submetidoss a SNI do la
ado esquerdo
o que desenv
apres
sentaram im
mpulsividade. Assim, essses resultad
dos apoiam a hipótese de que apenas a
lesão
o no nervo, na ausência de dor, é ssuficiente pa
ara afetar o comportame
ento dos animais.
Além disso, as alterações no
os SNC são e
específicas aos
a
lados do
os nervos afe
etados, suge
erindo
que o impacto sobre
s
a funç
ção cerebral , produzida pela lesão do nervo é anatomicam
mente
restriito.
Referrência: Leite
e-Almeida H,, Guimarãess MR, Cunha
a AM, Soares AR, Esteve
es MC, Borg
ges S,
Rodriigues AJ, Sousa N, Alm
meida A, Le
eite-Almeida
a H. Comorb
bidities in p
painful and silent
neuro
opathies. Po
oster aprese
entado dura nte o Congresso Intern
nacional de Dor Neuropática
(5th Internationa
al Congress in
i Neuropath
hic Pain; 201
15 May 14-1
17; Nice, Fra
ance).
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