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Res
sumos selecionados do 47º Cong
gresso da Sociedade
S
Brasileira
B
de
e Farmacollogia
e Tera
apêutica Experimental , realizado em Águas de Lindóia,, Brasil
1. Ca
aracterização
o farmacoló
ógica de trattamento con
ncentrado de óleo de p
peixe em modelo
m
experrimental de dor neuropá
ática
Ácido
os graxos ômega 3 poli-insatura
ados são bem
b
conhecidos pela sua capac
cidade
imunomoduladorra, mas observou-se qu
ue estes áciidos também
m atuam na
a melhora da
d dor
neuro
opática. Nes
ste trabalho
o, utilizaram
m camundongos submettidos ao liga
amento do nervo
ciátic
co parcial, na
n pata esq
querda, com
mo modelo experimenta
al de dor n
neuropática. Dois
proto
ocolos de tra
atamento foram empreg
gados: trata
amento oral diário inicia
ada no quinto dia
após a cirurgia e tratamento oral diário iiniciado ante
es da cirurgia. Os anima
ais foram tra
atados
com óleo de peix
xe (4,6 g/kg e 2,3 g/kg)), substância
a rica em ôm
mega 3, ou g
gabapentina
a (100
mg/k
kg), um antic
convulsivantte utilizado n
no tratamentto da dor neuropática.
Nas p
primeiras 24
4 horas após
s a administtração do óle
eo de peixe observou-se
e uma dimin
nuição
da alodinia mec
cânica, mas não na h ipernocicepç
ção térmica. Além dissso, uma redução
estatisticamente significativa
a na alodin
nia mecânica
a foi observ
vada no 7°° e 9° dias
s póscirurg
gia, enquantto a hipernoc
cicepção térm
mica foi tota
almente reve
ertido no 9º dia.
Os re
esultados ind
dicam que o tratamento
o oral com óleo
ó
de peixe
e inverte a h
hipersensibilidade
mecâ
ânica e térm
mica após a lesão do n
nervo periférico em cam
mundongos em protoco
olo de
tratamento prev
ventivo e te
erapêutico. P
Portanto, po
oderia surgir como um
ma alternativ
va de
tratamento para a dor neuropática.
Referrências: Silva RV, Lima CKF, Lobo B
BW, Miranda ALP. Pharm
macological ccharacterizattion of
fish o
oil concentra
ate treatme
ent on expe rimental mo
odel of neurropathic pai n. Poster se
ession
prese
ented at: 47º Congresso
o da SBFTE. 28/09 a 01//11/2015. Ág
guas de Lind
dóia, Brasil.
2. Pro
opriedades anti-inflamat
a
tórias e anti nociceptivo do extrato etanólico
e
dass folhas de Trema
T
micra
antha
O esttudo teve o objetivo de avaliar as p
possíveis ativ
vidades antiinflamatória e antinocice
eptiva
do ex
xtrato etanó
ólico das folhas de Trem
ma micranth
ha (TMF), po
opularmente
e conhecida como
ados na pata do
Pau pólvora, atrravés do teste de form
malina (solução 2,5%; 20 µl injeta
animal) e alodinia mecânica
a (averiguad
da através de
d filamento
os de von Frrey) induzid
da por
adjuv
vante Freud (20 µl admiinistrados na
a pata) em camundongo
c
os. Como já bem conhecida e
discutida aqui no
o Dol, a inflamação é d
determinada por uma série de resp
postas fisioló
ógicas
gerad
das pelo hos
spedeiro em
m resposta a um estímulo, podendo ser de curtto, médio e longo
prazo
o. Já a noc
cicepção é o processo onde inten
nsos estímu
ulos térmico
os, mecânico
os ou
químicos são dettectados porr uma subpo
opulação de fibras
f
nervosas (nocicep
ptores perifé
éricos)
e inte
erpretados como
c
dor, um
m dos sinais clássicos de
e inflamação.
O exttrato da TMF
F (10, 30 e 100
1
mg / kg
g, po) foi adm
ministrado 1 hora antes da administtração
intra--plantar de formalina e da estimula
ação da patta do camun
ndongo. Os resultados foram
expre
essos em % de inibição em comparração com o grupo de controlo
c
de v
veículo. O ex
xtrato
inibiu
u significativamente a prrimeiro fase do teste de
e formalina em
e todas as três doses ( 10 ,
30 e 100 mg/kg)) , em 40 % , 65,6 % e 35,5 %, respectivamen
nte. A dose d
de 100 mg/Kg foi
capaz
z de atenua
ar significativ
vamente 84
4%) a segun
nda fase do teste por 8
84 %. Não houve
efeito
o significativ
vo do extrato
o na alodinia
a mecânica, mesmo com
m uma dose
e mais elevada de
300 m
mg/kg.
Concluiu-se que o extrato das
d
folhas d
de TMF tem característica antinocicceptiva distiinta e
perfil anti-inflam
matório, o que
q
pode s er devido à presença de diferenttes compon
nentes
respo
onsáveis porr estas atividades, que implicam ta
ambém vias de sinalizaçção e modulação.
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Estud
dos para co
ompreender os possíve
eis mecanis
smos de ação estão e
em andamento e
consistem em pe
erspectivas deste
d
trabalh
ho.
Referrência: Carv
valho MGB1 , Silva RV1 , Carbonez
zi LH2 , Lima CKF1 , M
Miranda ALP. Antiinflam
mmatory an
nd Antinociceptive Prop
perties of th
he Ethanol Extract of T
Trema micrrantha
(Cann
nabaceae) leaves.
l
Postter session presented at: 47º Con
ngresso da SBFTE. 28//09 a
01/11
1/2015. Águ
uas de Lindóia, Brasil.
3. Ge
edunin induz
z efeito anti-nociceptivo em camundongos suíços
s
Gedu
unin é um limonóide is
solado a parrtir das sem
mentes da família
f
Melia
aceae que possui
p
ativid
dade antimalárica, inseticida, anti-allérgica e inib
be a migraçã
ão de neutró
ófilos. O estu
udo foi
realiz
zado com ca
amundongos suíços, sele
ecionados ale
eatoriamente e divididoss em seis grrupos.
Os an
nimais receb
beram uma injeção intra
aperitoneal de
d solução salina, diclofe
enaco ou ge
edunin
(0.05
5, 0.5, 5 and 50 mg/kg
g) diluído em
m salina esté
éril tampona
ada com fossfato 1h anttes da
administração de
e ácido acétic
co (0,8%). C
Cinco minuto
os após a ad
dministração
o de ácido ac
cético,
o núm
mero de contorções obse
ervadas foi ccontada em um período de 10 min.
O pré
é-tratamento
o com gedun
nin foi capazz de induzir efeito antino
ociceptivo, o
observado attravés
da re
edução das contorções induzidas p
pelo ácido acético 0,8%
%. A menor dose de ge
edunin
utiliza
ada não foi capaz
c
de ind
duzir o mesm
mo efeito. As
ssim, o resultado mostra
a que gedun
nin em
difere
entes doses
s (0,5 a 50
0 mg/kg) iinduz a atividade anti-nociceptiva
a. Além dis
sso, a
capac
cidade analg
gésica de ged
dunin pode sser explicado
o pela indução de vias a
anti-inflamatórias.
aris FK. Ge
Referrências: Cha
aves AS, Brrito TM, Ro
odrigues SA,, Amendoeirra FC, Ferra
edunin
induc
ces anti-nociiceptive effect in Swiss m
mice. Posterr session pre
esented at: 4
47º Congres
sso da
SBFT
TE. 28/09 a 01/11/2015.
0
Águas de L
Lindóia, Brasil.
4. Effeito anti-hiiperalgésico sinérgico d
do diclofena
aco associado com terrpinoleno na dor
inflam
matória em ratos
r
A do
or inflamatórria é geralm
mente tratad
da com antti-inflamatórios não estteroidais (AIINEs).
Apesa
ar de serem
m eficazes pa
ara este tipo
o de dor, os AINEs poss
suem efeitoss indesejado
os que
envolvem princip
palmente les
sões gastroi ntestinais. Desta
D
forma, alternativa
as farmacoló
ógicas
zadas, tais como
c
combi nações de AINEs
A
com produtos na
aturais, a fim de
podem ser utiliz
induz
zir um efeiito analgésiico com diiminuição dos
d
efeitos indesejadoss. O terpin
noleno
mono
oterpeno (TP
PL) é um componente químico do óleo essencial de dive
ersas espécies de
planttas que poss
suem atividades farmaccológicas va
ariadas, incluindo ativid
dade analgés
sica e
anti-iinflamatória. O objetiv
vo deste esstudo foi in
nvestigar o efeito anti--hiperalgésic
co da
comb
binação de diclofenaco, um
u AINE, asssociado com
m TPL em mo
odelos de do
or inflamatórria.
Para o estudo fo
oram usadas ratas Wisstar que rec
ceberam Adjjuvante Com
mpleto de Freund
F
(CFA)) na região
o intraplanttar. Após 2
24 horas da
d injeção de CFA ad
dministrou-se
e um
antag
gonista de receptores de serotonina
a do tipo 2A
A (5-HT2A; ketanserina)
k
) ou veículo a fim
de in
nvestigar o envolvimentto de recep
ptores seroto
oninérgicos em associaçção com o efeito
anti-h
hieralgésico.. Além disto
o os ratos fo
oram tratado
os por via oral com a T
TPL ou dicloffenaco
de sódio ou um
ma combina
ação dos do
ois. Após a administra
ação foram feitos teste
es de
comp
preensão me
ecânica (Ran
ndall Selitto)) de hora em
m hora e du
urante a fase
e sub-crônic
ca (10
dias).
Resultados demo
onstraram qu
ue a combina
ação de doses inefetivas
s de diclofen
naco e TPL in
nduziu
efeito
o anti-hipera
algésico sem
melhante ao d
do controlo positivo e es
ste efeito foii mantido em
m fase
sub-c
crônica. Os compostos também forram capazes
s de induzirr efeitos anttinociceptivo
os nas
maiores doses utilizadas. O pré-trratamento com ketan
nserina pre
eveniu o efeito
antinociceptitvo de
d TPL, o qu
ue não foi o
observado co
om o diclofe
enaco. A kettanserina tam
mbém
não rreverteu com
mpletamente
e o efeito da
a associação
o, mas reduz
ziu o limiar d
de dor. Com
m isto,
conclui-se que a combinação
o de diclofena
aco com TPL
L induz efeito antinocice ptivo sinérgico na
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nocic
cepção inflamatória agu
uda e sub-ccrônica e um
u
dos pos
ssíveis meca
anismos de ação
envolve o recepto
or serotoninérgico 5-HT 2A.
Referrências: Mac
cedo EMA, Santos
S
WC, Piauilino CA
A , Reis Filho
o AC, Sousa
a DP, Oliveirra FA,
Almeida FRC. An
ntihyperalges
sic synergisttic effect of diclofenac associated
a
w
with terpinole
ene in
inflam
mmatory pain in rats. Poster
P
sessio
on presented
d at: 47º Congresso da
a SBFTE. 28
8/09 a
01/11
1/2015. Águ
uas de Lindóia, Brasil.
5. A curcumina como
c
alvo diferentes via
as de sinaliza
ação para re
eduzir a hipe
eralgesia ind
duzida
por â
ânion superóxido
Como
o bem discuttido aqui no Dol, a dor é um sinal clínico comum
mente assocciado à inflam
mação
e é uma das principais queixas atendidass pelas equip
pes de saúde
e. Tem sido demonstrad
do que
xigênio, com
mo o ânion superóxido
o (O2-), co
ontribuem para a
as espécies reativas de ox
hiperralgesia infla
amatória. Um
m dos mecan
nismos dese
encadeados pelo
p
O2- corrrelaciona-se
e com
a libe
eração de cittocinas pró-hiperalgésica
as e mecanismos centra
ais dependen
ntes da reaç
ção de
O2-. A curcumina, também conhecida ccomo açafrão
o, é um com
mposto naturral que apre
esenta
ativid
dades anti-in
nflamatórias, analgésica s, antimicrobianas antio
oxidantes e ttem sido utilizada
em e
ensaios clínicos como agente
a
analg
gésico e para o tratam
mento do câ ncer. O pre
esente
estud
do teve com
mo objetivo avaliar a e
eficácia do pré-tratame
ento com cu
urcumina em
m um
mode
elo animal de hiperalg
gesia induzi da por O2--. Para isso
o ,os autorres avaliaram os
comp
portamentos de dor dos
s animais, a hiperalges
sia mecânica
a e térmica,, as citocina
as, as
ativid
dades de NF
F-kB e mielloperoxidase
e, Nrf2, exp
pressão da heme oxige
enase-1 (HO
O-1) e
ARNm
m gp91phox. Os resultad
dos do estud
do demonstrram que a cu
urcumina (1
10 mg/kg) re
eduziu
a hiperalgesia me
ecânica e térmica induziida por O2-, além de dim
minuir os co mportamenttos de
dor. A curcumina
a reduziu diiferentes resspostas nociiceptivas, ev
videnciando sua indicação na
analg
gesia. Desta forma, este
e trabalho d emonstrou evidências
e
que
q
suportam
m o papel do O2como
o componentte importantte da hipera lgesia, além
m de trazer avanços
a
no cconhecimentto dos
meca
anismos na ação
a
da curc
cumina.
Referrência: Curc
cumin targe
ets differentt signaling pathways to reduce ssuperoxide aniona
induc
ced hyperalg
gesia. Fattorri V, Pinho-R
Ribeiro FA , Borghi SM , Alves-Filho
o JC , Cunha
a TM ,
Cunh
ha FQ , Casagrande R , Verri Jr W
WA. Poster session
s
presented at: 4
47º Congresso da
SBFT
TE. 28/09 a 01/11/2015.
0
Águas de L
Lindóia, Brasil.
6. Fla
avonoides prresentes em cana de açú
úcar demons
stram ativida
ade antinocicceptiva
Deno
ominam-se metabólitos
m
secundários
s
compostos orgânicos qu
ue servem p
para adaptaç
ção da
plantta. Sendo assim,
a
enquanto os me
etabólitos primários
p
são fatores e
essenciais para a
sobre
evivência da
a planta, os
o metabóli tos secundá
ários conferem a esta
as caracteríísticas
adapttativas.
Dentrre os metabólitos secundários, enco
ontram-se os
s flavonoides
s, que apressentam acentuada
ativid
dade antioxidante, dentre outras. C
Conjecturand
do que os flavonoides ssão detentorres de
ativid
dade analgé
ésica, pesquisadores rea
alizaram um
m estudo pa
ara avaliar essa proprie
edade
desse
es metabólitos.
O mé
étodo utiliza
ado baseou--se na admiinistração oral em anim
mais das fra
ações metan
nólicas
naturral e fermen
ntada do ca
aldo de cana
a, obtidas da
d espécie Saccharum
S
o
officinarum L por
cromatografia re
eversa, que
e apresenta
a altas concentrações de flavono
oides. Os efeitos
e
antinociceptivos foram avalia
ados nos mo
odelos de co
ontorção induzida por áccido acético (1N),
nocic
cepção induzida por fo
ormalina (2..5%, intra-plantar), ed
dema de pa
ata induzido
o por
carra
agenina (1%, intra-plantar) e placa q
quente modiicado.
Os re
esultados ob
btidos demo
onstraram q
que os flavo
onoides pres
sentes no ca
aldo de can
na em
questtão demonsttraram ativid
dade antinocciceptiva. Além disso, os
s resultados demonstram
m que
essa atividade é proveniente
e da modula
ação do sisttema opioide
e, visto que os efeitos foram
atenu
uados por naloxona. Este estud
do é impo
ortate, pois
s contribui para o estudo
e
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etnoffarmacológic
co da Sacch
harum offici narum, traz
zendo evidências de qu
ue poderia servir
como
o fonte de fla
avonoides útteis para o trratamento da
d dor.
Referrência: Soarres MA, Silva
a NLC, Gome
es AC, Sima
as NK, Kuste
er RM, Miran
nda ALP, Trib
butino
JLM. Evaluation of antinoc
ciceptive acctivity of methanolic
m
fractions of sugarcane juice
(Sacc
charum offic
cinarum L.) Poster sessi on presente
ed at: 47º Congresso
C
da
a SBFTE. 28
8/09 a
01/11
1/2015. Águ
uas de Lindóia, Brasil.
7. Papel do nitrox
xil na reduçã
ão da dor ne
europática
A dorr neuropátic
ca constitui-s
se com uma
a sensação dolorosa
d
ond
de um (ou m
mais) neurônio(s)
envolvido(s) na transmissão
o da dor se encontra/en
ncontram lesado(s) e, d
devido ao quadro
instalado esse(s) disparam sinais sem o devido estím
mulo.
seu ttratamento. Levantando a hipótese que o nitrox
xil teria uma atividade q
que minimiza
asse a
dor n
neuropática, pesquisado
ores conduzi ram um esttudo a fPelo fato da do
or neuropátic
ca ser
muito
o comum na
a população
o, vários esttudos têm sido
s
guiados
s com o inttuito de des
scobrir
novas
s perspectivas para o im
m de testar e
essa possível atividade.
O mé
étodo baseo
ou-se na separação de dois grupos de camun
ndongos, on
nde um grupo foi
subm
metido à cirurgia de cons
strição crôni ca do nervo ciático, e o outro grupo
o não foi exp
posto.
Ao fin
nal, os dois grupos foram
m comparad
dos com o intuito de avaliar a ação d
do nitroxil so
obre a
dor n
neuropática.
Os re
esultados de
emonstraram
m que o nitrroxil apresentou ação redutiva
r
sob
bre a hiperalgesia
térmiica e mecânica e os auto
ores apontam
m que novos
s estudos de
evem ser feittos seguindo
o uma
linha similar de raciocínio.
Referrência: Longhi Balbinot DT
D , Rossane
eis AC , Pinh
ho-Ribeiro FA
A , Bertozzi MM , Casagrande
R , Katrina MM , Verri Jr WA.. Nitroxyl red
duces chronic constrictio
on injury-ind
duced neuropathic
pain in mice. Poster session
n presented at: 47º Con
ngresso da SBFTE.
S
28/0
09 a 01/11/2015.
Águas de Lindóia
a, Brasil.
8. Effeito antinoc
ciceptivo perriférico do rresveratrol é mediado pela
p
ativaçã
ão do recepttor μopioid
de
O res
sveratrol (3,,5,4-triidroxiestilbeno) é um polifen
nol encontra
ado em cercca de 72 esp
pécies
vegettais, incluindo a uva preta,
p
e dev
vido a suas
s propriedad
des imunom oduladoras, antiras, tem ssido estudad
inflam
matórias, an
ntioxidantes, anticarcin ogênicas, neuroproteto
n
do no
conte
exto de div
versas patologias. Além
m disso, embora prop
priedades a nalgésicas dessa
substtância també
ém já tenha
am sido dem
monstradas, o mecanism
mo pelo qual essa analge
esia é
prom
movida não é esclarecido
o. Assim, co m o objetivo
o de tentar elucidar alg uns pontos desse
meca
anismo, um estudo avaliou o envolv
vimento do sistema opio
oide no efeitto antinocice
eptivo
perifé
érico induzid
da pelo resve
eratrol.
O esttudo contem
mplou a indu
ução de hipe
eralgesia por carragenin
na em ratos,, a administtração
de allgumas drog
gas, como o reservatro
ol e antagon
nistas seletivos e não sseletivos pa
ara os
recep
ptores opioid
des, e a aná
álise da hipo
oalgesia porr meio do ensaio de pre
essão na pa
ata do
rato. Observou-s
se que o effeito antino ciceptivo do
o reservatro
ol não foi a
antagonizado
o pela
administração de
e naltrindole e norbinalto
orfimina, an
ntagonistas seletivos
s
parra os recepto
ores 
e k, respectivam
mente. Já a administra ção de nalo
oxona, um antagonista
a não seletiv
vo de
recep
ptores opioid
des, e de Clo
ocinnamox, a
antagonista seletivo parra receptor μ
μ-opióide, in
nibiu o
efeito
o antinocicep
ptivo periférico do resve ratrol.
Dessa
a forma, por meio dess
ses resultado
os, foi possíível sugerir que
q
a atuaçção do resve
eratrol
para a indução do
d efeito anttinociceptivo
o periférico ocorre
o
atrav
vés ativação de receptorres μopióid
de e a liberração de op
pioides endó
ógenos. Este
e estudo contribui para
a a elucidação do
meca
anismo pelo qual essa su
ubstância ßg
gera analgesia.
Romero TRL
Referrências: Oliv
veira CC, Co
osta AF, Dua
arte IDG, Perez AC, Sa
antos SHS, R
L. The
resve
eratrol periph
heral antinociceptive efffect is media
ate by µ-opio
oid receptor activation. Pôster
P
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sessio
on presente
ed at: 47º Congresso
C
d
da SBFTE. 28/09
2
a 01/
/11/2015. Á
Águas de Lin
ndóia,
Brasil.
9. Es
studo da ativ
vidade analg
gésica do ex
xtrato de So
olidago chile
ensis Meyen enriquecido
o com
diterp
penos
Muita
as espécies vegetais são
s
usadass pela med
dicina popular como a
anti-inflamattórios,
cicatrrizantes, e analgésicos.
a
Neste cenárrio, encontra
a-se a Solida
ago chilensiss Meyen, tam
mbém
conhe
ecida como arnica bras
sileira. Essa
a espécie po
ossui entre seus constiituintes quím
micos,
diterp
penos, flavo
onoides e ou
utras substâ ncias. Com o objetivo de
d determin
nar se um ex
xtrato
rico e
em diterpen
nos obtido a partir de Solidago ch
hilensis Mey
yen é eficazz para modu
ular a
nocic
cepção induz
zida experim
mentalmente
e em camundongos, um
m estudo a dministrou doses
difere
entes do ex
xtrato rico em
e
diterpeno
os (0,005, 0,05, 0,5, 5 e 50 mg//kg) e, uma
a hora
depois, avaliou as contorções abdomin
nais induzida
as por ácido
o acético 0,,8%. O efeiito do
ódio, um AIN
NE clássico, ffoi utilizado como contro
ole positivo.
dicloffenaco de só
Após a administrração do áciido acético o
os pesquisad
dores contarram o núme
ero de contrrações
abdominais que os
o animais tinham
t
por 1
10 minutos. O estudo demostrou qu
ue as doses entre
0,5 e 50 mg/kg do extrato induziram effeito antinoc
ciceptivo significativo, se
endo que o efeito
da d
dose de 50
0 mg/kg foi semelhantte ao do diclofenaco
d
de sódio. Estes resultados
os na nocice
demo
onstrando o efeito do ex
xtrato aponta
am para a im
mportância dos
d diterpeno
epção,
entre
etanto ainda
a há necess
sidade de o
outros estud
dos para inv
vestigar qua
ais os comp
postos
diterp
pênicos do extrato
e
são os
o responsáv
veis por esse
e efeito.
Referrências: Britto TM, Chaves AS, Rodrrigues SA, Amendoeira
A
FC, Ferraris FK. Study of
o the
analg
gesic activity of Solida
ago chilensiss Meyen ex
xtract enrich
hed with d iterpenes. Poster
P
sessio
on presente
ed at: 47º Congresso
C
d
da SBFTE. 28/09
2
a 01/
/11/2015. Á
Águas de Lin
ndóia,
Brasil.
10. P
Papel dos re
eceptores de reconhecim
mento padrão do tipo to
oll 4 na neurralgia herpé
ética e
pós-h
herpética
A neu
uralgia herp
pética (NH) é uma erupçção vesicula
ar dolorosa resultante
r
da
a reativação
o viral
do Va
aricella-Zostter vírus no gânglio da raíz dorsal (GRD) ou nervos
n
crani anos. Entretanto,
mesm
mo após a re
esolução da erupção ve
esicular, a do
or pode pers
sistir por me
eses ou até anos,
definindo assim a neuralgia pós-herpéticca (NPH). Ac
credita-se qu
ue a dor durrante a NH e NPH
ocorrra devido à: liberação de
e mediadore
es inflamatórrios nos GRD
D como resu
ultado da ativação
de cé
élulas gliais
s, células do
o sistema i mune que infiltram no
os GRD ou sensibilizaçã
ão de
neurô
ônios sensorriais. Os rec
ceptores Tolll do tipo 4 (TLR4) estã
ão envolvido
os na indução de
hiperralgesia em alguns mode
elos de dor neuropática e medeiam a sinalizaçã
ão proinflamatória
do sis
stema imune, eventos que
q
parecem
m ser importa
antes para a manutençã
ão da dor du
urante
a NH
H e NPH. O objetivo do estudo é v erificar o po
ossível pape
el da ativaçã
ão dos recep
ptores
TLR4 nos GRD du
urante a NH e NPH. Fora
am utilizados
s camundongos (25-35g
g) machos ad
dultos
selva
agens (WT) da linhagem
m C57BL/6 e animais com
c
deleção
o gênica (KO
O) do TLR4 e de
MRP1
14 (Myeloid--related prottein 14), um
m agonista endógeno
e
de
estes recepttores. Os an
nimais
foram
m anestesiados e depillados na pa
arte superio
or da pata direita para
a inoculação por
aplica
ação tópica do herpes simplex víru
us tipo 1 (H
HSV-1) (1x1
106 unidade
es formadorras de
placa
a / 20µl) parra indução da NH e NPH . O desenvo
olvimento de alodinia me
ecânica e o ganho
g
de pe
eso foram monitorados
m
dos dias 1--42 após a infecção (DP
PI) sempre comparando
o com
animais não-infe
ectados. Os níveis de ex
xpressão do RNAm e da
a proteína d
do TLR4 e MRP14
M
foram
m determina
ados por PC
CR em tem po real e Western
W
blo
ot, respectiv
vamente. An
nimais
TLR4KO e MRP1
14KO infectados com H
HSV-1 apre
esentaram nocicepção
n
ssignificativam
mente
meno
or que anima
ais WT infec
ctados. A de leção do TLR
R4 resultou em um maio
or ganho de
e peso
em animais infec
ctados com HSV-1.
H
Foi o
observado um aumento nos níveis d
de RNAm do TLR4
e MR
RP14 nos GR
RD de 7-21 DPI. Ainda, a expressã
ão proteica de
d MRP14 e
estava aume
entada
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nos G
GRD de 3-7 e 21 DPI. Os
O níveis de RNAm e prroteína de TLR4 e MRP1
14 na medula não
foram
m alterados pela infecçã
ão por HSV- 1. O estudo
o concluiu qu
ue a ativaçã
ão dos recep
ptores
TLR4 está envolv
vida na neura
algia herpétiica e pós-he
erpética.
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attern
recog
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ost-herpetic neuralgia. Poster
P
sessio
on presente
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C
d
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2
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