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1. O uso de inibid
dores de aro
omatase leva
a ao desenvo
olvimento de
e dor via ativ
vação TRPA1
1
Entre
e os avanço
os mais rec
centes no ttratamento do câncer de mama, os inibidore
es da
arom
matase (IA) de
d terceira geração
g
têm
m se mostrad
do um pilar no tratame
ento do canc
cro da
mama estrógeno
o-sensível em
m mulheres pós-menopa
ausa. A arom
matase, pressente em div
versos
tecido
os, é respo
onsável pela conversão de andrógenos em es
stradiol e e
estrona. Antes da
meno
opausa, a maior
m
parte
e dos estró
ógenos femininos se origina
o
nos ovários. Com a
insufiiciência ova
ariana, as glândulas ssuprarrenais
s passam a ser a prrincipal fontte de
andró
ógenos, que são converrtidos pela a romatase em
m estrógeno
os; esta conv
versão ocorre em
tecido
os periféric
cos como gordura, m
músculos, fígado e o próprio tu
umor de mama.
m
Infelizmente, um
m terço dos pacientes tratados co
om IA desen
nvolvem do
or muscular (com
carac
cterísticas de
e neuropatia
a) e dor arti cular, além de inflamaç
ção. Uma ve
ez que este grupo
de p
pacientes nã
ão responde
e bem a ffármacos an
nalgésicos, este efeito
o colateral acaba
resulttando na descontinuação da terapia anticâncer.
ceptor de potencial
O rec
p
tra
ansitório A1 (TRPA1) é um canal catiônico ex
xpresso porr uma
subpo
opulação de
e neurônios sensoriais p
primários do
os gânglios da raiz dorrsal e é capaz de
mediar os diferen
ntes comporrtamentos d e dor iniciad
dos pelos IA
A em camund
dongos. Con
ntudo,
as co
oncentrações
s de IA nece
essárias parra ativar o TRPA1
T
são superiores àss encontrada
as em
pacie
entes. Desta forma, sugeriu-se que fatores adic
cionais poderiam estar e
envolvidos na
n dor
gerad
da pelo uso de
d IA.
No trrabalho aprresentado, os
o pesquisad
dores demo
onstram que
e há, de fatto, um horm
mônio
esterroide capaz de ativar o receptorr TRPA1. Trrata-se do substrato d
de aromatase, a
andro
ostenediona (ASD), ca
apaz de attivar o rece
eptor TRPA
A1 em neu rônios sens
soriais
peptidérgicos dos
s gânglios da
a raíz dorsall de roedores, assim com
mo o recepto
or TRPA1 hu
umano
nativo e recombinante por in
nteração com
m resíduos de
d aminoácid
dos eletrofíliccos, conside
erados
chave
e em sua atiivação.
Já em
m experimen
ntos in vivo, o estudo d
demonstrou que a administração in
ntra-peritone
eal de
ASD (0,2-2 ug/K
Kg) foi capaz
z de causar dor frente a estímulos mecânicos
m
e
em camundo
ongos,
além de levar a um
u aumento
o nas concen
ntrações de peróxido de
e hidrogênio (H2O2) no nervo
ciátic
co dos mes
smos, sugerrindo a parrticipação da
a geração de estresse
e oxidativo neste
parâm
metro. Ainda
a, a adminis
stração de u
um IA ou de ASD em do
oses que po r si só não foram
suficiientes para levar ao aumento d
de H2O2, não
n
causara
am dor. Po
or outro lad
do, a
onjunta do IA mais o ASD, nas mesmas
m
dos
ses anteriorrmente utiliz
zadas,
administração co
foram
m suficientes
s para causar dor pela attivação do TRPA1.
T
Assim
m, estudo reforça o pape
el do bloqueiio do TRPA1 como uma possível tera
apia em situ
uações
dolorrosas e pode
e representar uma saída
a para tratarr ou mesmo prevenir a dor resultan
nte da
terap
pia do câncerr com os IA.
Referrência: de Lo
ogu F, Monello R, Matera
azzi S, Nassini R, Fusi C,
C Coppi E, LLi Puma S, Marone
IM, S
Sadofsky L, Morire A, Susini
S
T, Terrreni A, Di Tommaso
T
MR, Geppetti P, Benemei S. P
05.01
19. Aromattase inhibittor-evoked pain is promoted
p
by
b
the en zyme subs
strate,
andro
ostenedione,, via transie
ent receptorr potential ankyrin
a
1 (T
TRPA1) in m
mice. 47ª Re
eunião
Anual da Socieda
ade Brasileirra de Farma
acologia Exp
perimental e Terapêutica
a, Foz do Ig
guaçu,
04 a 07 de outub
bro de 2016.
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2. A
Antagonista seletivo de
e TRPV4 re
everte a hipersensibilid
dade mecân
nica em an
nimais
diabé
éticos
A neuropatia dia
abética dolorosa é uma
a das complicações mais prevalenttes e debilittantes
assoc
ciadas ao diabetes mellitus, causa da por danos nos nerv
vos perifériccos resultado das
altera
ações metab
bólicas. O tratamento fa
armacológico
o atual se mostra
m
ineficiiente e apre
esenta
inúmeros efeitos adversos, sendo
s
necesssários mais estudos para descobrir novas terapias. O
recep
ptor de pote
encial transie
ente (TRP) v
vaniloide tipo
o 4 (TRPV4)
) tem sido re
relacionado com
c
o
estab
belecimento da dor crôniica em mode
elos experim
mentais.
Foram
m utilizados camundong
gos Swiss e administra
ação de estrreptozotocin
na1 (STZ) po
or via
intrap
peritoneal para indução do diabetess tipo 1. A avaliação
a
da
a hipersensib
bilidade mec
cânica
foi re
ealizada utiliizando filamentos de Vo
on Frey e a hiperalgesia
a térmica ao
o frio foi avaliada
utiliza
ando uma so
olução de ac
cetona na pa
ata dos anim
mais.
O an
ntagonista de TRPV4 HC
C-067047 (1
10mg/kg s.c
c.) foi administrado du rante 6 sem
manas
após administraç
ção de STZ
Z e posterio
ormente os animais forram submettidos a testes de
m agonista seletivo de
ansie
edade e dep
pressão. Fin
nalmente, um
e TRPV4 (G
GSK1016790A
A) foi
administrado parra determina
ar o comport
rtamento noc
ciceptivo e o edema na pata dos an
nimais
diabé
éticos, assim
m como o influxo de cálciio em neurôn
nios do gâng
glio da raiz d
dorsal (DRG)).
Os re
esultados de
emonstraram
m que os ca
amundongos
s diabéticos desenvolve
eram hiperalgesia
mecâ
ânica e ao frrio e que o tratamento
t
ccom antagon
nista TRPV4 reverteu a h
hipersensibilidade
mecâ
ânica sem alterar a resposta ao
o frio, ass
sim como induziu um
m efeito do
o tipo
antidepressivo, mas
m
não ans
siolítico. Os receptores TRPV4 pare
ecem não esstar hiperativados
no sistema nervo
oso periférico já que as respostas geradas
g
pelo agonista TR
RPV4 não diferem
entre
e os animais
s diabéticos e controle. Os dados obtidos
o
nesttes estudos permitem in
ndicar
uma participação importantte do recep
ptor TRPV4
4 na manuttenção da h
hipersensibilidade
mecâ
ânica em animais diabétiicos.
1 - A estreptozottocina é um composto p
particularmente tóxico para
p
as célul as ß pancreáticas
produ
utoras de ins
sulina.
Referrência: Dias FC, Alves VS
S , Matias D
DO, Cruz JVR
R, Silva RV, Santos
S
BLR, Lima CKF, Clarke
C
JHR, Passos GF, Figueiredo CP,
C Miranda ALP, Costa R. P 02.024 The selectiv
ve TRPV4 ch
hannel
antag
gonist HC-06
67047 reverted mechan ical hypersensitivity in diabetic
d
anim
mals. 47ª Re
eunião
Anual da Socieda
ade Brasileirra de Farma
acologia Exp
perimental e Terapêutica
a, Foz do Ig
guaçu,
bro de 2016.
04 a 07 de outub
3. He
erpes e TRPV
V1
A neu
uralgia herp
pética se dá pela reativa
ação do víru
us Varicela Zoster
Z
(VZV)) nos gângliios da
raiz dorsal (GRD
D) ou nos nervos cran
nianos, caus
sando erupç
ções cutâne
eas intensam
mente
dolorrosas no ca
aminho do dermátomo afetado qu
ue duram em
e
média 14 dias. Ap
pós a
reativ
vação, o VZV alcança o corpo celullar dos neurrônios senso
oriais, princip
palmente aq
queles
respo
onsáveis pela transmiss
são da dor. Dentre as alterações
a
já
á descritas, recentemen
nte foi
demo
onstrado que
e nos pontos
s de lesão attiva ocorre um
u aumento da expressã
ão do Receptor de
Poten
ncial Transitó
ório Vaniloid
de tipo 1 (TR
RPV1). Este receptor
r
é um canal catiiônico ativad
do por
calor, acidificação
o, agentes oxidantes,
o
lip
pídios bioativ
vos, e expresso em fibra
as nociceptiv
vas de
neurô
ônios sensoriais de peq
queno e mé
édio diâmetro e células
s não neuro
oniais do sis
stema
imune. Quando ocorre a ativação
a
do TRPV1, ve
emos seu importante envolvimentto na
modu
ulação da dor inflamató
ória e neuro
opática resu
ultante da lesão nos ne
ervos perifé
éricos.
Embo
ora estudos demonstrem
m existir inte
eração entre a neuralgia herpética e TRPV1, pou
uco se
sabe sobre qual a importân
ncia do rece
eptor nessa patologia, sendo um dos objetivos do
traba
alhos aprofundar os esttudos sobre
e esta possível relação. Contudo, ccomo o VZV
V não
infectta igualmente humanos
s e murinos,, este estudo
o utilizou o Vírus Herpe
es Simplex Tipo
T
1
(HSV
V1), modelo aceito e previamente
e padronizado para es
studos envo
olvendo neu
uralgia
herpé
ética. Neste trabalho, in
nvestigou-se
e a expressã
ão do RNA mensageiro
m
p
para o TRPV
V1 em
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amos
stras de GR
RD de anim
mais infectad
dos e não infectados, bem como
o a sensibilidade
mecâ
ânica no pon
nto da lesão
o em anima
ais infectado
os, não infec
ctados e com
m deleção gênica
g
para o receptor TRPPV1.
T
Obs
servou-se d iferença sign
nificativa quando compa
arados os an
nimais
infecttados com ou sem a deleção
d
gen
nica para o TRPV1. Alé
ém disso, a nimais selvagens
infecttados eram muito mais
s sensíveis a
aos filamenttos, ou seja,, o fato do animal não ter a
expre
essão gênica
a do TRPV1 o torna ressistente ao desenvolvim
d
mento da neu
uralgia herp
pética.
Em c
contrapartida
a, a quantid
dade de mR
RNA nos GR
RD diminuiu nos anima
ais infectado
os em
relaçã
ão aos anim
mais não inffectados, o que levou à conclusão
o de que o TRPV1 tem ação
majoritária na pe
eriferia, ou seja, no loccal da lesão. Porém, ma
aiss estudos devem ser feitos
para suportar tal conclusão.
Referrência: Pereira JA, Rossato MF, Silv
va CR, Cunha TM. P 05.042 The role
e of the transient
recep
ptor potencia
al vanilloid-1 in the ind
duction of he
erpetic neurralgia. 47ª R
Reunião Anu
ual da
Socie
edade Brasile
eira de Farm
macologia Ex
xperimental e Terapêutic
ca, Foz do Ig
guaçu, 04 a 07 de
outub
bro de 2016.
4. Ôm
mega-3 e a neuropatia
n
A dorr neuropátic
ca é uma co
ondição multtifatorial dec
corrente de lesão ou ma
au funcionam
mento
do sis
stema nervo
oso central ou
o periférico . A neuroinfflamação inic
cialmente esstabelecida na
n dor
neuro
opática indu
uzida por lesão
l
do n ervo periférico é um processo ccrucial para
a sua
fisiop
patologia. A interação ne
euro-imune impulsiona o processo de sensibilizzação perifé
érica e
centrral, fenômen
nos essenciais na dor ne
europática. Os
O ácidos gra
axos poli-inssaturados ôm
mega3, tais como o ácido
á
eicosap
pentaenoico (EPA) e o ácido docos
sahexaenoico
o (DHA) são
o bem
conhe
amatória ex
ecidos por sua atividade anti-infla
xibida pela sua converrsão endóge
ena a
resolv
vinas e protectinas co
omo media
adores lipídiicos. Este estudo teve
e como ob
bjetivo
inves
stigar o pote
encial terapê
êutico do co
oncentrado de óleo de peixe (FOC ), rico em EPA e
DHA,, em um modelo
m
de dor neurop
pática induzida por les
são do nerv
vo periférico
o. Os
camu
undongos fo
oram subme
etidos a um modelo de
e dor neuropática induzzida por ligadura
parcia
al do nervo
o ciático (PSNL). Antess e após a cirurgia, estímulos
e
té
érmicos (tes
ste de
Hargrreaves) e mecânicos (filamentos de von Frey) avaliaram
a
o limiar de rettirada de patta. Os
animais recebera
am tratamen
nto oral diárrio durante 5 dias come
eçando 5 dia
as após a cirurgia
(protocolo terapê
êutico); ou receberam
r
t ratamento oral
o
diário po
or 10 dias, a partir do dia
d da
cirurg
gia (protocolo preventiv
vo). O tratam
mento foi re
ealizado com
m veículo (go
oma arábica 5%),
FOC (2,3 ou 4,6
6 mg/kg) ou
o Gabapenttina (100 mg/kg).
m
A hipersensibili
h
idade térmica ou
ânica foi avaliada e os gâ
ânglios da ra
aiz dorsal forram colhidos
s.
mecâ
O tra
atamento co
om concentra
ado de óleo de peixe (F
FOC) na ma
aior dose utiilizada reverrteu a
alodin
nia mecânica e a hipern
nocicepção ttérmica quando adminis
strado por 5 dias, seguindo o
e de 2,3 mg/Kg,
proto
ocolo terapêutico. Do mesmo
m
modo
o, o tratam
mento com FOC
F
na dose
m
tamb
bém preveniu o estabellecimento d e dor neuro
opática, com
m hipernociccepção e alodinia
reduz
zidas quando
o os animais foram sub
bmetidos ao protocolo preventivo.
p
O
Os níveis do
o fator
de ne
ecrose tumo
oral (TNF-α) na medula espinal fora
am diminuídos pelo trattamento com
m FOC
em a
ambos os casos. O trata
amento oral com FOC re
everteu e prreviniu o dessenvolvimen
nto de
hiperrsensibilidade
e mecânica e térmica após lesão
o do nervo periférico. Os mecanismos
moleculares envolvidos pare
ecem estar relacionados com a redução da n euroinflamação e
ativação neuronial. Além disso, o concen
ntrado de ólleo de peixe
e surge como
o uma altern
nativa
terap
pêutica segura e eficaz para
p
o tratam
mento da dorr neuropática.
Referrência: Silva
a RV, Lima CKF
C
, Silva N
NLC , Dias FC,
F Alves VS, Miranda A LP. P 05.049
9 Fish
oil co
oncentrate trreatment alleviates neurropathic pain
n behavior in mice afterr peripheral nerve
injury
y. 47ª Reu
união Anual da Socie dade Brasileira de Fa
armacologia Experimen
ntal e
Terap
pêutica, Foz do Iguaçu, 04 a 07 de o
outubro de 2016.
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5. Um
m novo uso para
p
um medicamento.. .
Aripip
prazole é um fármaco antipsicóticco utilizado para o trattamento de distúrbios como
esquiizofrenia e transtorno
os bipolare
es. Clinicam
mente, foi observado que pacientes
psiqu
uiátricos que
e sofriam de
e dores forttes e que eram
e
tratado
os somente com aripiprazole
demo
onstravam uma
u
melhorra do quadrro de dor. Portanto,
P
ne
este trabalh
ho, foi avalia
ado a
existê
ência do effeito analgé
ésico periférrico desse fármaco e o envolvim
mento do sis
stema
canab
binoide, que
e sabidamente também
m apresenta
a efeitos an
ntinociceptivo
os. Este sis
stema
possu
ui como prin
ncipais mediadores a an
nandamida (AEA) e o 2-araquidono
2
oilglicerol (2
2-AG),
s do tipo CB
que s
se ligam em receptores canabinoides
c
B1 e CB2. Ap
pós a ativaçã
ão dos receptores,
AEA e 2-AG são
o recaptado
os e metab olizados pre
edominantem
mente pelass enzimas amida
a
hidro
olase de ácido graxo, FAA
AH, e monoa
acilglicerol lipase, MAGL,, respectivam
mente.
Nesse
e estudo, fo
oi demonstrrado o envo
olvimento do
os receptore
es canabinoiide, por me
eio da
administração do
os fármacos antagonista
as de CB1 e CB2, AM25
51 e AM630 respectivam
mente,
e à analgesia gerada pe
elo aripiprazo
ole. Houve importante redução da a
analgesia ind
duzida
frente
agonistas CB1
pelo aripiprazole
e na presença dos anta
C
e CB2. Além disso
o, foram tam
mbém
utiliza
ados fárma
acos inibido
ores da d egradação de AEA e 2-AG, M
MAFP e JZ
ZL184,
respe
ectivamente,, que poten
ncializaram o efeito ana
algésico do aripiprazole
e. Finalmentte, foi
administrado o VDM11,
V
um inibidor do trransportadorr de endocan
nabinoides, e mais uma vez o
efeito
o analgésico
o foi potenc
cializado. P ortanto, ess
se estudo mostrou
m
o envolvimento do
sistem
ma canabino
oide na analg
gesia induzid
da pelo aripiprazole.
Referrência: Ferre
eira RCM, Almeida-Santtos AF, Duarrte IDG, Agu
uiar DC, Mo
oreira FA, Ro
omero
TRL. P 05.004 Role of endocannab
binoid system in arip
piprazole in
nduced-perip
pheral
antinociception. 47ª
4
Reunião
o Anual da S
Sociedade Brasileira de Farmacologiia Experimental e
Terap
pêutica, Foz do Iguaçu, 04 a 07 de o
outubro de 2016.
2

6. Um
m novo fármaco para desenvolvimen
nto...
É con
nhecido que a ativação dos
d receptorres de adeno
osina tais co
omo A2A e A
A3 (AR) prod
duzem
efeito
os anti-inflamatórios. Em estudos prévios foi demonstrado que o co mposto LAS
SSBio1027 interage co
om os recepttores A2A e A3. Por isso
o o objetivo desse traba
alho foi inve
estigar
quais
s efeitos benéficos o LA
ASSBio-1027
7 poderia produzir
p
em um contex
xto de inflam
mação
aguda e crônica. Os animais foram trata
ados com LA
ASSBio-1027 em diferenttes doses (2
25, 50
e 100 mg / kg)), talidomida
a (100 mg / kg) e ácido acetil sa
alicílico (300
0 mg / kg).. Para
avalia
ação dos efe
eitos anti-infflamatórios d
do composto
o em um mo
odelo de infla
amação agu
uda foi
utiliza
ado a injeçã
ão de forma
alina (20 μL
L i.pl.) e parra avaliação
o anti-inflam
matória crônica foi
utiliza
ado modelo de monoarttrite induzida
a pela injeçã
ão subcutâne
ea do compo
osto adjuvan
nte de
Freun
nd completo (CFA). Após
s sete dias o
os animais fo
oram tratado
os via oral co
om LASSBio-1027
eah
hiperalgesia térmica,
t
mecânica e o e
edema da pa
ata foram an
nalisados utillizando o tes
ste de
imers
são da pata,, o teste de pressão cre
escente (von
n Frey) e o pletismômetr
p
ro. LASSBio-1027
(100 mg / kg) melhorou a hiperalgesia té
érmica, mec
cânica e diminuiu o edem
ma da pata. Outro
parâm
metro inflam
matório imp
portante ide
entificado fo
oi o aumen
nto da exprressão de TNF-α
T
quantificado no tecido planttar dos anim
mais que de
esenvolveram
m monoartrrite. Os níve
eis de
TNF-α
α reduziram
m após tratamento co
om LASSBio
o-1027. Em conjunto esses resultados
demo
onstraram que
q
o comp
posto LASSB
Bio-1027 prroduziu efeiitos antinocciceptivos na dor
ento.
inflam
matória crônica indicando um novo p
potencial fárrmaco para desenvolvim
d
Referrência: Monttes GC, Reze
ende B, Roch
ha MD, Fraga
a CAM, Barre
eiro EJ, Zapa
ata-Sudo G, Sudo
RTP 0
05.057. Ben
neficial effectts of LASSBiio-1027 in acute
a
and ch
hronic inflam
mmatory pain
n. 47ª
Reunião Anual da
a Sociedade
e Brasileira d
de Farmacologia Experim
mental e Te
erapêutica, Foz
F
do
Iguaç
çu, 04 a 07 de
d outubro de
d 2016.
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7. HU
UF-101, um análogo do canabidiol,
c
d
diminui a noc
cicepção em camundong
gos
O can
nabidiol (CB
BD) é um fito
ocanabinoide
e com múltiplos efeitos farmacológiicos e com várias
v
proprriedades terrapêuticas. Sua
S
baixa b
biodisponibilidade oral, entretanto, é uma limitação
para seu uso clín
nico. Alguns resultados p
preliminares
s indicam que a fluoraçã
ão da molécu
ula de
CBD poderia aum
mentar a su
ua potência farmacológica. No pres
sente trabalh
ho, HUF-101
1, um
análo
ogo sintético
o fluorado do
o CBD, foi te
estado na in
ndução de effeitos antino
ociceptivos de
d dor
aguda. Os efeito
os do HUF-1
101 foram ccomparados com os ind
duzidos pelo
o CBD. Para
a isso,
camu
undongos Sw
wiss foram tratados
t
com
m estes com
mpostos e submetidos a
ao teste da placa
quente, contorçã
ão abdomina
al induzida p
por ácido acé
ético e hiperralgesia infla
amatória ind
duzida
por c
carragenina. Além disso
o, para avalliar o envolv
vimento dos
s receptoress CB1 e CB2 nos
efeito
os produzido
os pelo HUF--101 e CBD, os animais foram tratados com AM
M251 (antago
onista
dos rreceptores CB1)
C
ou AM6
630 (antago nista dos re
eceptores CB
B2). Na placa
ca quente, apenas
HUF-101 induziu efeito antin
nociceptivo, que foi aten
nuado pelo pré-tratamen
p
nto com AM251 e
30. No testte da conto
orção abdo minal, CBD
D e HUF-10
01 reduziram
m o númerro de
AM63
conto
orções induz
zidas pelo ácido
á
acéticco. Nesse caso,
c
nenhum antagoni sta foi capa
az de
reverrter os efeito
os desses co
ompostos. J á no teste da
d hiperalge
esia inflamattória induzid
da por
carra
agenina, HUF
F-101 diminuiu a intens idade da hip
peralgesia mecânica
m
me
edida pelo método
m
de vo
on Frey elettrônico em uma dose 1
10 vezes menor em relação ao CB
BD. Os efeittos de
ambo
os composto
os foram attenuados ta
anto pelo pré-tratamento com AM 251 quanto
o pelo
AM63
30. Este no
ovo compos
sto pode sser uma no
ova alternativa farmaccológica à baixa
biodis
sponibilidade
e do CBD.
Referrência: Silva
a NR , Gom
mes FV, Fo
onseca MDM
M, Zuardi AW, Crippa JAS, Hallak
k JEC,
Mech
houlam R, Cu
unha TM, Guimarães FS
S.P05.010 HUF-101, a cannabidiol
c
a
analog, decrreases
nocic
ception
in
mice
via
v
facilita tion
of
endocannab
binoids
re
eceptors-med
diated
neuro
otransmissio
on. 47ª Reun
nião Anual d a Sociedade
e Brasileira de
d Farmacolo
ogia Experim
mental
e Terrapêutica, Fo
oz do Iguaçu
u, 04 a 07 de
e outubro de
e 2016.
8. O papel protettor da interle
eucina 27
Apesa
ar de avanç
ços significa
ativos na co
ompreensão dos process
sos doloroso
os, a dor crrônica
continua sendo um problema prevale
ente e debilitante. Estudos sobre os mecanismos
adjac
centes da do
or crônica sugerem que
e as interaçõ
ões neuro-im
munes de cé
élulas do sis
stema
imune periférico e de células
s da glia são
o importante
es componen
ntes na gêne
ese desse tipo de
dor. Estas células podem ind
duzir a prod ução de com
mponentes pró
p ou anti-iinflamatórios
s, tais
como
o citocinas. Em algumas condiçõess inflamatóriias do sistema nervoso
o central (SN
NC) a
interlleucina IL-27
7, formada por
p duas sub
bunidades (p
p28 e EBI3), é produzida
a. A IL-27 attua na
prote
eção do SNC
C por meio da
d regulação
o da resposta
a inflamatórria exacerbad
da, sugerind
do um
possíível novo alv
vo terapêutic
co para o tra
atamento da dor neuropá
ática.
Os e
experimentos
s foram realizados em
m camundon
ngos C57BL
L/6 macho, e camundongos
deficiientes para a IL10 e IL--27 (IL-10-//- e IL-27EBI-/-, respecttivamente). Os camundongos
foram
m submetido
os ao modelo
o de neuropa
atia por lesão de nervos periféricos ((SNI). Os lim
miares
mecâ
ânicos e a alodinia ao frio foram
m determinados respecttivamente p
pela aplicaçã
ão de
filamentos de vo
on Frey e teste de aceto
ona. A IL-27
7 recombinante (IL-27r)) foi adminis
strada
por v
via intratecal (i.t) antes ou depo
ois de SNI.. A express
são de RNA
A mensageiro foi
deterrminada por RT-PCR.
O tra
atamento com
m IL-27r em
m estágios in
ntermediários do process
so neuropátiico pode ind
duzir a
ativação de vias anti-inflama
atórias e/ou antinocicep
ptivas que po
oderiam atu ar no contro
ole da
dor n
neuropática. Tais efeitos ocorrem po
ossivelmente
e por aumen
nto da síntesse de IL-10 e / ou
adeno
osina ou pelo aumento da
d expressão
o e/ou ativid
dade de ecto
onuclotidasess (CD39 e CD73).
C
Junto
os, todos es
sses fatores
s podem cu
ulminar no controle do
o processo nociceptivo e na
regulação da neu
uroinflamação.
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Referrência: Fons
seca MD , Santa-Cecília FV, Ferreira DW, Olive
eira FFB, Ku
uzuda R, FerrreiraDavo
oli M, Cunha FQ, Cunha TM.
T
P05.030
0 Investigation of the protective role
e of interleuk
kin 27
(IL-27) on the genesis an
nd maintena
ance of neu
uropathic pain. 47ª Re
eunião Anual da
Socie
edade Brasile
eira de Farm
macologia Ex
xperimental e Terapêutic
ca, Foz do Ig
guaçu, 04 a 07 de
outub
bro de 2016.
9. Ex
xplicando o desenvolvime
d
ento de dor neuropática...
O objjetivo deste
e estudo foi avaliar se a via das qu
uinureninas, representad
da principalm
mente
pelas
s enzimas ido
oleamina-2,3 deoxigena
ase 1 (IDO1)) e quinurenina 3-monoo
oxigenase (K
KMO),
contrribui para a gênese da dor neuropá
ática e os possíveis
p
me
ecanismos q ue desencad
deiam
essa via.
esão nervos
sa (SNI) fo i induzido em camund
dongos C57 BL/6 macho
os ou
O modelo de le
deficiientes para o gene da ID
DO (IDO KO ) para avalia
ar a dor neuropática. A a
alodinia mec
cânica
foi re
ealizada utiilizando filamentos de von Frey. Expressões de RNA m
mensageiro e de
nte. Além disso,
prote
eínas foram avaliados por qPCR e western blotting, re
espectivamen
utilizo
ou-se o método de HPLC
C para deterrminar a ativ
vidade enzim
mática da IDO
O.
A do
or neuropática é abo
olida quand
do a via metabólica da quinurrenina é inibida
farma
acologicame
ente ou faze
endo uso do
os animais IDO
I
KO. A ativação
a
perriférica da via
v da
quinu
urenina, por meio do aumento da attividade da enzima
e
IDO,, leva ao aum
mento plasm
mático
da l-q
quinurenina,, que é tran
nsportada pa
ara a medula espinal on
nde é metab
bolizada em ácido
da enzima KMO. No fin
quino
olínico (QA) de forma dependente
d
nal, o QA é responsável pelo
aume
ento da tran
nsmissão glu
utamatérgica
a nos recepttores do tipo
o NMDA e co
onsequentem
mente
partic
cipa da manutenção da hipersensibi lidade à dor.
A via
a da quinurenina é impo
ortante para a gênese da dor neuropática, send
do um importante
alvo para a terap
pia da dor crô
ônica.
Referrência: Souz
za GR, Fonse
eca MD, Dag ostin ALA, Lemos
L
H, Huang L, Pacho
olczyk G, Sa
antana
DA, T
Talbot J, SantAnna MB
B, Leão RM , Alves-Filho
o JC, Cunha FQ, Mello
or AL, Cunh
ha TM
Kynurenine meta
abolic pathway links periipheral immune response to central sensitization that
accou
unt for the development
d
t of neuropa thic pain. 47
7ª Reunião Anual
A
da So ciedade Brasileira
de Fa
armacologia Experimenta
al e Terapêu
utica, Foz do Iguaçu, 04 a 07 de out ubro de 201
16.
10. N
Neuropatia por quimioterrápicos e a B
Bradicinina
O Paclitaxel (PCX
X) é a primeira linha d
de escolha para
p
diversos tipos de ccâncer, tais como
er de mama
a, ovário, cabeça, pesco
oço e pulmão
o. No entanto os pacien
ntes que rec
cebem
cânce
tratamento com PCX dese
envolvem do
or patológic
ca, que oco
orre imedia
atamente ap
pós o
hecida como
o síndrome d
da dor aguda associada ao PCX (P--APS). Recep
ptores
tratamento, conh
2, desenvolv
de brradicinina, denominados
d
s de B1 e B2
vem um pap
pel importan
nte na modu
ulação
da do
or e estão envolvidos em diversoss processos patológicos
s. O objetivo
o do trabalho foi
avalia
ar o envolvim
mento dos re
eceptores B1
1 e B2 na no
ocicepção ind
duzida por P
PCX.
Utilizando camun
ndongos selvagens macchos isogênicos da linh
hagem C57B
BL/6 e knoc
ckouts
para receptores B1 (B1-/-) e B2 (B2-/-) , testes de comportame
c
ento foram rrealizados na
a pata
traseira direita dos animais. Para avaliaçção da hiperralgesia mec
cânica foi rea
alizado o tes
ste de
Von Frey filamen
nto. Também
m foi realiza
ado teste de
e sensibilidade ao frio, avaliado com
m um
estím
mulo (aceton
na) aplicado à pata. Am
mbos os testes foram av
valiados ante
es ou 2, 4 ou 24
dos com cap
horas
s após a adm
ministração de
d PCX (4 m
mg/kg). Anim
mais WT foram pré-tratad
ptopril
(5 m
mg/kg), um
m inibidor da
d
enzima conversora
a de angio
otensina, 1 hora ante
es da
administração de
e PCX, seguid
do da avalia
ação posterio
or da hiperalgesia mecân
nica e térmic
ca 2 e
4h de
epois da adm
ministração de
d PCX.
Os an
nimais tratad
dos com PCX
X apresentam
m hipersensibilidade me
ecânica e térrmica (frio), o que
não s
se observou
u nos camun
ndongos B1 -/- e B2-/-.. Adicionalm
mente, o pré
é-tratamento
o com
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capto
opril potencia
alizou a hipe
eralgesia ind
duzida por PC
CX após 2h do
d tratamen to, sugerind
do que
a bra
adicinina contribui para a síndrome d
da dor aguda
a associada ao paclitaxe
el.
Referrência: Zana
ata GC, Silva RL, Oliveiira FFB, Fon
nseca MD, Cunha
C
TM. R
Role of bradykinin
recep
ptors B1 and
d B2 in the paclitaxel-ass
p
sociated acu
ute pain synd
drome. 47ª Reunião Anu
ual da
Socie
edade Brasile
eira de Farm
macologia Ex
xperimental e Terapêutic
ca, Foz do Ig
guaçu, 04 a 07 de
outub
bro de 2016.
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