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Trab
balhos aprresentados
s no "49th
h Brazilian
n Congres
ss of Pharrmacology and
Expe
erimental Therapeuti
T
ics", realiza
ado em Riibeirão Pre
eto, São Paaulo, Bras
sil, de
17 a 20 de outtubro de 20
017
1. E
Estrutura análoga ao euge
enol exibe
e atividad
de antino
ociceptiva em
cam
mundongos
s
Já é bem escla
arecida a capacidade
c
do eugenol, um fen
nilpropanoid
de presente em
vária
as plantas, e alguns de seus a
análogos, de
d atuar no processo
o inflamató
ório e
reduzir a perce
epção da dor.
d
Contud
do, o isôme
ero sintétic
co orto-eug
genol ainda
a não
havia
a sido avaliiado com re
elação a esssas funçõe
es. Dessa fo
orma, um e
estudo bras
sileiro
avaliiou a ativid
dade antino
ociceptiva d
do orto-eugenol a parttir do teste
e das contorções
abdo
ominais induzidas pelo
o ácido acéttico e teste
e do glutam
mato.
O orrto-eugenol foi capaz
z de reduzzir as conttorções abdominais d
de forma dosed
depe
endente. Co
omo a adm
ministração do ácido acético lev
va a liberaçção de diversos
mediadores in
nflamatórios, o me
ecanismo de ação da subsstância tes
stada
provavelmente está relacionado co
om a redu
ução dessa
a liberação
o. No testte do
gluta
amato, o te
empo de la
ambida tam
mbém foi re
eduzido pello orto-eug
genol, suge
erindo
uma possível in
nteração com o sistem
ma glutamattérgico.
Diante desses resultados
s, o estudo
o demonstrrou a ativiidade analg
gésica do ortoeuge
enol, e seu provável mecanismo
m
de ação, envolvendo
e
a redução na liberaçã
ão de
mediadores infllamatórios.
Referência: Aragão Neto
o HC, Fonssêca DV, Braga RM, Almeida RN. Struc
ctural
analo
ogue of eugenol
e
ex
xhibits antiinociceptive
e activity in mice. 49° Congresso
Brasileiro de Farmacologi
F
ia e Terap êutica Exp
perimental, Ribeirão P
Preto, 17-2
20 de
Outu
ubro de 201
17.
2. O tratamen
nto agudo com o ag
gonista do
o receptor A3 de ade
enosina altera
a res
sposta hip
peralgésica em rato
os com dor
r inflamató
ória crônic
ca
O us
so de agonistas dos receptores
r
A
A1R e A2A
A de adenosina para ttratar cond
dições
dolorrosas apesa
ar de eficaz é limitado
o devido a seus efeito
os adversoss. Dessa fo
orma,
é nec
cessário o estudo de agonistas
a
d
de outros re
eceptores de
d adenosin
na para verrificar
se es
stes aprese
entam mais
s benefícioss para uso clínico.
c
Send
do assim, o estudo buscou av
valiar o efe
eito analgé
ésico de u
um agonistta do
recep
ptor A3 de adenosina
a, o IB-MEC
CA, em um
m modelo de dor infla matória. Para a
realiz
zação do experimento, os rattos foram separados em três grupos: o que
receb
beu a substância infla
amatória, a substância
a controle (salina)
(
eu
um controle
e sem
qualq
quer manipulação (n
naive). Apó
ós catorze dias, fora
am separad
dos novam
mente
entre
e os que receberiam
r
IB-MECA, morfina ou
o salina. Por fim, a nocicepçã
ão foi
avaliiada por me
eio do teste
e von Frey,, Randall Se
elitto e ensaio da placca quente.
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Como resultado
o foi observ
vado o aum
mento do limiar térmico e mecâ
ânico no modelo
de dor inflamattória após a administrração do IB
B-MECA. Po
orém, não foi observa
ado o
mesm
mo efeito ao
a tratar os
o grupos ssem interve
enção e sa
alina. Porta
anto, os au
utores
conc
cluíram que
e o IB-MECA possui a capacidade de altera
ar a respossta hiperalg
gésica
em m
modelos de
e dor inflam
matória e d
deve-se esttudar os mecanismos
m
s pelo qual essa
atuação ocorre..
Referência: Cio
oato SG, Lo
opes B, Salv
vi AA, Mede
eiros LF, To
orres ILS. A
Acute treattment
with adenosine receptor A3
A agonist a
alters hiperalgesic res
sponse in rrats with ch
hronic
inflam
mmatory pain. 49° Congress o Brasileirro de Farmacologia e Terapê
êutica
Expe
erimental, Ribeirão
R
Pre
eto, 17-20 de Outubro
o de 2017.
3. Efeito bené
éfico do lo
odenafil e do silden
nafil na re
edução de
e sinais de
e dor
neurropática em
e ratos submetidos
s à ligação
o do nervo
o espinal
A do
or neuropática é uma condição
c
q ue ainda nã
ão possui solução
s
dian
nte da med
dicina
moderna. Atualmente, os
s medicame
entos existtentes são capazes de
e diminuí-la em
cerca
a de apena
as 50% e causam
c
div
versas limittações por efeitos cola
aterais em seus
usuá
ários. Levan
ndo em con
nsideração estudos mostrando
m
que
q
a injeçção intratec
cal de
sildenafil (inib
bidor de enzima fosfodieste
erase 5, PDE-5) possui effeitos
antin
nociceptivos
s considerá
áveis, o esttudo tem o intuito de investigar
i
sse outro iniibidor
da PDE-5, o carbonato de
e lodenafil ((composto desenhado
o a partir d a associaçã
ão de
duas
s moléculas de sildenafil), tam
mbém é ca
apaz de gerar resulttados bené
éficos
relac
cionados à dor.
Para isso, ratos
s machos foram
f
utilizzados para avaliação das resposstas a estím
mulos
térm
micos e mec
cânicos. 3 grupos
g
de a
animais forram subme
etidos à ciru
urgia de lig
gação
do n
nervo espin
nhal L5, enquanto o s outros grupos
g
fora
am submettidos à cirrurgia
SHAM
M (todos os
s procedim
mentos cirúrrgicos, exce
eto a ligaçã
ão do nervo
o). As respostas
aos e
estímulos foram
f
mensuradas an
ntes da rea
alização da cirurgia, 7 dias depo
ois do
proce
edimento e,
e por fim, 3, 7, 10 e 14 dias ap
pós o tratam
mento diáriio, que consistia
na ad
dministraçã
ão de veícu
ulo (DMSO) , sildenafil ou lodenaffil via sonda
a oral.
Os re
esultados demonstrar
d
ram que ta
anto a hipe
eralgesia térmica, qua
anto a mecânica
dimin
nuíram apó
ós a realização da ci rurgia de ligação do nervo esp
pinhal L5. Já
J no
grup
po que foi submetido à cirurgia
a SHAM, não houve alteração ssignificativa
a. Os
grup
pos tratados
s com silde
enafil e lode
enafil apres
sentaram re
edução da latência térrmica
e alodinia mecânica pós
s cirurgia, as quais melhorara
am depois de 7 dia
as de
trata
amento diárrio. Sendo assim, os autores rellatam que o lodenafil pode ser usado
u
como
o uma alterrnativa para reverter sinais e sin
ntomas da dor
d neuropá
ática.
Referência: Silv
va CFB, Montes GC, Zapata-Su
udo G, Sud
do RT. Ben
neficial effe
ect of
nafil and sildenafil in reducing
r
ne
europathic pain signs in rats sub
bmitted to spinal
s
loden
nerve ligation.. 49ª Reu
união Anua
al da Soc
ciedade Brrasileira de
e Farmaco
ologia
Expe
erimental e Terapêutic
ca, Ribeirão
o Preto, 17 a 20 de ou
utubro de 2
2017.
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4. Pa
articipaçã
ão do TNF-α e astróc
citos na do
or induzid
da pelo tum
mor de Eh
hrlich
em c
camundon
ngos
A atu
uação da citocina TNF
F-α e das ccélulas gliais na fisiopa
atologia da
a dor por câ
âncer
já fo
oi amplam
mente explorada em
m diferente
es modelos
s. Contudo
o, há ainda a
nece
essidade de
e explorar mais proffundamente
e os mecanismos de
e sinalizaçã
ão de
TNF--α, bem co
omo a ativ
vidade doss astrócitos
s na medu
ula espinal . Diante de
d tal
dema
anda, o estudo tem o objetiv
vo de avaliar a participação do
o TNF-α e dos
astró
ócitos na in
ndução da dor
d pelo tum
mor Ehrlich
h em camun
ndongos.
Foram utilizado
os camund
dongos ma
achos, nos
s quais células tumo
orais suspe
ensas
foram
m inoculadas na pata
a traseira direita. Também fora
am realizad
dos testes para
mensurar os níveis
n
de TNF-α e da expressão
o conjunta de mRNA e proteína
as na
medula espinall. Os anima
ais que nã o expressa
am o recep
ptor de TNF
F-α, TNFR1
1 KO,
foram
m tratados com veículo (solução
o salina) ou
u etanercep
pt, um antiicorpo anti--TNFα, a fim de ava
aliar a hipe
eralgesia té
érmica e mecânica
m
e o edema n
na pata, an
ntes e
pós a inoculaçã
ão. Por fim
m, no décim
mo segund
do dia do experiment
e
to, ainda foram
f
realiz
zados teste
es de imuno
ofluorescên
ncia e Westtern-Blot.
Os re
esultados demonstrar
d
ram que ap
pós a inocu
ulação das células tum
morais os níveis
n
de T
TNF-α aume
entaram de
e forma grradual no tecido
t
da pata
p
e na m
medula esp
pinal,
send
do que ness
sa última também ho uve aumen
nto da exprressão de G
GFAP, marc
cador
e que essa inoculação
de as
strócitos. Observou-s
O
o induz hipe
eralgesia m
mecânica, a qual
foi s
significativa
amente inibida em camundon
ngos TNFR
R1 KO ou tratados com
etanercepte. Já
á a hiperalgesia térm
mica e o ed
dema não sofreram
s
a
alterações nesse
n
grup
po. A partir disso, apo
ontam-se o
os astrócitos e TNF-α como posssíveis alvos para
controle da hipe
eralgesia mecânica
m
e neuroinflam
mação induzida pelo t umor Ehrlic
ch.
Referência: Dom
miciano TP, Zarpelon AC, Ferrari LS, Campos CC, Fatttori V, Borg
ghi S,
Filho
o JCA, Cunh
ha FQ, Cunha TM, Verrri WAV. Participation of TNF-α a nd astrocyttes in
Ehrlich tumor-induced pain in mice. 49ª Reunião Anual da
d Sociedad
de Brasileira de
êutica, Rib
Farm
macologia Experiment
E
al e Terapê
beirão Preto
o, 17 a 20
0 de outubro de
2017
7.
5. E
Envolvimento de ciitocinas n
na síndrom
me de do
or aguda induzida pelo
Pacllitaxel em camundongos
O Pa
aclitaxel, ag
gente quimioterapêuti co de primeira escolh
ha usado pa
ara tratar vários
v
tipos
s de tumore
es sólidos, está assocciado à dor patológica. Esta dor p
patológica inclui
a do
or que ocorrre imediata
amente ap ós o tratam
mento (con
nhecida com
mo síndrom
me de
dor aguda ass
sociada ao
o Paclitaxe
el), que ocorre em dias apóss cada do
ose e
geralmente dim
minui em dias,
d
e a d
dor que pe
ersiste por semanas a anos ap
pós o
térm
mino do trattamento com o paclita
axel. Os me
ecanismos subjacentes
s
s à síndrom
me de
dor aguda ass
sociada ao
o Paclitaxe l permane
ecem desco
onhecidos. Portanto, este
estud
do avaliou o envolvim
mento de cittocinas inflamatórias na síndrom
me da dor aguda
a
associada ao Pa
aclitaxel.
Após
s uma ún
nica injeção de Pac litaxel em camundo
ongos houv
ve indução de
hiperrsensibilida
ade mecânica e fria d entro de 2 horas, com pico enttre 4 e 6 horas,
h
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mas o efeito fo
oi resolvido dentro de 24 horas. O uso de Paclitaxel ttambém induziu
aumento da ex
xpressão de IL-6, TN
NF-α, IL-1β
β, MCP-1 e KC nos g
gânglios da
a raiz
dorsa
al, medula espinhal, nervo
n
ciáticco e sangue
e em camun
ndongos.
Com esses resultados sug
gere-se qu e a expres
ssão de IL-6, TNF-α, IL-1β, MCP
P-1 e
podem conttribuir para a síndrome
e da dor ag
guda associada ao Pacclitaxel.
KC p
Referência: Olliveira FFB
B, Fonseca
a MDM, Lopes
L
AHP
P, Cunha TM, Vale ML.
Involvement off cytokines in paclitax
xel-induced
d acute pain syndrom
me in mice. 49°
Cong
gresso Bras
sileiro de Farmacolog
F
gia e Terap
pêutica Exp
perimental, Ribeirão Preto,
P
17-2
20 de Outub
bro de 2017
7.
6. In
nteração entre
e
o su
ulfeto de hidrogênio
o (H2S) e as difere
entes espé
écies
redo
ox de óxiido nítrico
o (NO) - Efeitos na nocice
epção e iinflamação
o na
artic
culação te
emporomandibular d
do rato (TMJ)
A no
ocicepção e inflamação induzidass pela injeç
ção intra-articular de carragenin
na na
articulação tem
mporomandibular do ra
ato (TMJ) são
s
atenuad
das pelo do
oador sulfeto de
hidro
ogênio (H2S
S). Já o doador de óx
xido nítrico (NO), S-nittroso N-ace
etil penicila
amina
(SNA
AP), reduz estes efeito
os do H2S. Foram enc
contrados resultados
r
ccontroverso
os na
litera
atura sobre
e os efeito
os do NO na dor e inflamaçã
ão, embora
a os resulttados
anteriores dess
se grupo de
e estudo te
enham dem
monstrado os
o efeitos a
anti-nocicep
ptivos
do N
NO derivado da enzim
ma nNOS. Devido a essas obse
ervações, o grupo de
ecidiu
estud
dar a interação entre H2S e NO
O (em difere
entes níveis de redox
x) na inflam
mação
cicepção na
e noc
a TMJ de ra
atos.
Quan
ndo compa
arado com o grupo q
que recebe
eu solução salina, cla
assificado como
grup
po controle,, a injeção intra-articcular de SN
NAP na TMJ
J de ratos evocou alo
odinia
mecâ
ânica de fo
orma dose-d
dependente
e, e a curv
va do tempo
o obtida ap
pós a injeçã
ão de
0,03 nmol evid
denciou um
ma rápida e duradoura resposta. Não forram observ
vadas
diferrenças significativas entre
e
a solu
ução salina
a e SNAP em termos de atividad
de da
mielo
operoxidase (MPO). A administrração de 1 nmol de NaHS não causa nen
nhum
efeito sobre a alodinia
a
me
ecânica e ta
ambém não
o afetou a alodinia
a
me
ecânica induzida
por 1 nmol de SNAP. O Sal
S de Ange
eli (AS), um
m doador de
d nitroxil (NO-), tam
mbém
resultou em au
umento da alodinia m
mecânica, mas
m
a inten
nsidade dessta respostta foi
aproximadamen
nte 10 vez
zes inferior à causada
a pela mesma dose d
de SNAP. Diante
D
deste
es resultad
dos ocorre a sugestão
o de um efeito pró-no
ociceptivo i nduzido po
or NO
indep
pendente da
d migração de leucó citos para a cavidade
e TMJ. A ad
dministraçã
ão de
SNAP
P e NaHS não alterou o efeito causado apenas
a
pelo
o NO deriv
vado de SN
NAP .
Embora a form
ma aniônic
ca desta m
molécula (NO-) tamb
bém tenha
a aumentado a
alodiinia mecânica, esse effeito foi me
enor que o causado pe
elo NO e oss efeitos do
o H2S
nesta
a resposta continuam a ser invesstigados.
Referência: Oliv
veira MF, Sandy
S
MV, T
Teixeira SA
A, Costa SK
KP, Muscará
á MN. Interação
entre
e o sulfeto de hidrogê
ênio (H2S) e as difere
entes espéc
cies redox de óxido nítrico
n
(NO)) - Efeitos na nocicepção e infllamação na
a articulação temporo
omandibula
ar do
rato (TMJ). 49°
° Congress
so Brasileiro
o de Farma
acologia e Terapêutica
a Experime
ental,
Ribeirão Preto, 17-20 de Outubro
O
de 2017.
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7. R
Relação pe
eriférica e central d
da proteín
na C5a e seu
s
recepttor com a dor
neurropática
De a
acordo com
m estudos recentes q
que levantam a hipó
ótese do e nvolvimentto do
comp
ponente do
o sistema complemen
nto C5a e seu recepttor C5aR n
na dor agu
uda e
crônica, este grrupo de cientistas busscou estuda
ar mecanism
mos periférricos e espinhais
pelos
s quais a sinalizaç
ção C5a/C
C5aR pode
eria media
ar o dese
envolvimento e
manutenção da
a dor neuropática.
O m
modelo utilizado para a indução
o de dor neuropática
n
a em cam undongos foi a
antagonista do
ligad
dura parcia
al no nevo ciático periférico (PNSL). Utilizaram
U
recep
ptor C5aR e a C5a recombinan
r
nte C5a para as interrvenções. A administração
e forma doseintra
atecal da C5a recom
mbinante a
atenuou o limiar mecânico de
d
depe
endente. As
A resposta
as na alod
dinia mecânica e térrmica e ass alteraçõe
es na
excittabilidade de neurôn
nios WDR espinais após
a
o us
so de anta
agonistas C5aR
sistê
êmico ou in
ntratecal indicam a pa
articipação dos recep
ptores C5aR
R na perife
eria e
em e
estrutura es
spinhal.
Com estes ach
hados cons
seguiram t estar sua hipótese e cumprir com o objjetivo
estab
que este co
belecido. Concluíram
C
omponente
e C5a-C5aR
R está envo
olvido na gê
ênese
e ma
anutenção da dor neuropática. E
Esta modula
ação ocorre
e tanto na periferia qu
uanto
na m
medula esp
pinal e pod
deria envo lver a modulação da
a secreção de citocin
nas e
quim
miocinas po
or neutrófilos e ma
acrófagos, que estarriam relaci onadas co
om a
sensibilização das
d vias noc
ciceptivas.
Referência Bibliográfica: Quadros
Q
AU
U, Fonseca MMD, Ferreira MD, Sa
agar DR, Cunha
C
FQ, Chapman V,
V Cunha TM.
T
Related
d mechanis
sms of C5a
a/C5aR durring neurop
pathic
pain. 49° Con
ngresso Brrasileiro de
e Farmaco
ologia e Terapêutica
T
a Experime
ental,
Ribeirão Preto, 17-20 de Outubro
O
de 2017.
o com a in
8. Diabetes le
eva a hipon
nocicepção
nibição Na
a+ / K+ / A
ATPase
Este estudo tev
ve como ob
bjetivo com
mprovar a hiponocicep
h
pção induzi da por diabetes
atrav
vés de uma
a modulação neuronal que leva àoscilação
à
da
d nocicepçção.
Para cumprir co
om o objettivo, utiliza
aram um grrupo contro
ole e um te
este, que foram
f
avaliiados por um
u período de 42 diass, sendo qu
ue as avalia
ações foram
m feitas de 7 em
7 dia
as. O diabe
etes foi induzido pela injeção inttraperitoneal de estre
eptozotocina em
ratos
s (grupo diab;ético-D
d
DB). A hip
pernocicepç
ção após a indução de diabete
es foi
avaliiada pelo comportam
mento nocicceptivo do
os animais após uma
a injeção intrai
articular (TMJ) de capsaicina. Apóss o fim do
os 42 dias
s avaliaram
m as célula
as da
oglia do su
micro
ubnúcleo trrigeminal ca
audal. Hou
uve hiponoc
cicepção na
a TMJ em todos
t
os m
momentos avaliados nos anima
ais DB. Da
as moléculas avaliada
as, foi pos
ssível
cons
statar que o grupo DB
B demonstrrou uma diiminuição expressiva
e
de diacilglicerol
(DAG
G) e Na+/K
K+-ATPase. Concluíram
m que a hip
ponocicepçã
ão relacion ada ao diabetes
ão da Na+
é res
sultante de
e um preju
uízo no sisttema trigem
minal devid
do à inibiçã
+/K+ATPa
ase.
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Referência Bibliográfica: Rocha-Netto LM, Furtado FF, Bonfante R, Abdalla
a HB,
Mace
edo CG, Clemente-N
C
Napimoga JJT. Diabettes inhibits
s Na+/K+//ATPase in
n the
perip
pheral neurrons of trigeminal sysstem. 49° Congresso
C
Brasileiro d
de Farmaco
ologia
e Terapêutica Experimenta
E
al, Ribeirão
o Preto, 17--20 de Outubro de 20 17.
9. Effeito antin
nociceptivo do aripip
prazole po
or ativação das vias
s PI3K / AKT
A
/
NO / KATP
O m
medicamentto antipsic
cótico arip
piprazole, usado
u
para tratar e
esquizofren
nia e
trans
storno bipo
olar, apresenta comp
ponente analgésico pe
eriférico co
om mecanismos
ainda
a não esclarecidos. Este estud
do teve po
or objetivo obter eviidências pa
ara o
envo
olvimento do
d sistema de óxido n
nítrico (NO
O) no efeito
o antinocice
eptivo perifférico
induz
zido por es
ste medicam
mento.
Camundongos foram tratados com
m prostagla
andina E2 (PGE2) in
ntraplantar para
induz
zir hiperalg
gesia. Foi utilizado o tteste de Grriess para verificar
v
a p
produção de
d NO
atrav
vés da dete
ecção de metabólitos,
m
, e para an
nalisar a ex
xpressão de
e enzimas iNOS
na pata foi realizada a téc
cnica de we
estern blot.
Foi v
verificado que o efeito antinocice
eptivo induz
zido por aripiprazole é dependen
nte de
dose
e. Além dis
sso, o uso de inibido res das via
as PI3K/ AKT
A
/ mTO R reverteram o
efeito induzido pelo fárma
aco. Para a
avaliação do envolvim
mento da vi a do NO, foram
f
utiliz
zados inibid
dores seletivos ou não
o seletivos de enzimas de síntesse de NO (n
nNOS
e iNOS). Os in
nibidores não
n
seletiv
vo e seletiv
vo da iNOS, mas nã
ão o da nNOS,
levarram a uma
a inibição do
d efeito d
do aripiprazol. Inibido
ores do ca nal de pottássio
verter o effeito antino
sensível a ATP foram capazes de rev
ociceptivo, e
enquanto que
q
a
administração de
d uma fos
sfodiestera se do tipo 5 específic
ca para GM
MPc potenc
ciou o
efeito antinocic
ceptivo. O grupo que
e recebeu aripiprazole aumento
ou os níveis de
meta
abólito do NO
N em com
mparação a o controle. a expressão de iNOS
S foi aumen
ntada
nos a
animais que receberam PGE2 e a
aripiprazole
e.
O estudo traz
z evidência
as farmaco
ológicas que
q
ajudam
m a corro
oborar o efeito
e
antin
nociceptivo do aripiprrazole e in
nvestiga qu
uais possíve
eis mecaniismos mod
dulam
este efeito. Este pode ser o primeiro
o de muitos
s estudos a embasar u
um uso off label
deste
e medicamento.
Referência: Ferreira RCM
M, Pelaez JJMN, Cape
ettini LSA, Duarte ID
DG, Aguiarr DC,
More
eira
FA,
Romero
TRL.
A
Antinocicepttive
effec
ct
of
a ripiprazole
by
PI3K
K/AKT/NO/c
cGMP/KATP pathway
y activatio
on. 49° Congresso
C
Brasileiro
o de
Farm
macologia e Terapêuttica Experim
mental, Ribeirão Pretto, 17-20 de Outubrro de
2017
7.
10. A hiperalg
gesia indu
uzida por artrite na
a articulaç
ção tempo
oromandib
bular
de ra
atos ativa
a células microgliais
m
s do subnú
úcleo caud
dal trigemiinal
Este estudo av
valiou a expressão e atividade das
d
células
s microgliaiis do subnúcleo
caud
dal trigemin
nal no desenvolvimen
nto de inflamação pe
ersistente e
em hiperalgesia
induz
zida por arrtrite na arrticulação ttemporomandibular (A
ATM) de ra
ato. Para ta
al, foi
realiz
zada a sen
nsibilização
o de ratos Wistar ma
achos com uma injeçção subcuttânea
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conte
endo album
mina bovina
a metilada (mBSA), so
olução salin
na tampona
ada com fo
osfato
(PBS
S) e adjuv
vante com
mpleto/incom
mpleto de
e Freund, a qual fo
oi injetada
a em
diferrentes locaiis no dorso
o dos anima
ais 7 e 14 dias após a primeira aplicação. Vinte
e um
m dias após a aplicaç
ção inicial, a artrite foi
f induzida
a nos anim
mais por injjeção
intra
a-articular de
d mBSA diluída
d
em PBS atrav
vés de dois protocolo
os: (1) de fase
agud
da, em que
e o recolhim
mento das amostras foi
f feito após 24 hora
as da injeçã
ão; e
(2) d
de fase perrsistente, no qual se rrealizou injeção intra-articular p
por 3 seman
nas e
as am
mostras foram recolhidas após 7 e 14 dias
s da última injeção. A
As amostras
s que
foram
m recolhid
das dos animais forram células microgliais do su bnúcleo caudal
trige
eminal, nas quais foram analisad
das a libera
ação de fractalina (FK
KN) e cathepsina
S (C
CatS) por ELISA
E
e a expressão
e
microglial de
d marcadores CD11 b/c, p38 MAPK,
M
recep
ptor P2X7 e receptor FKN CX3CR
R1 por Wes
stern Blot.
No p
protocolo 2,, observou--se uma m aior liberaç
ção de FNK
K no dia 7 e 14, sendo
o que
neste
e último ho
ouve també
ém uma ma
aior liberação de CatS
S em compa
aração ao grupo
g
controle. Em re
elação aos marcadore
es microglia
ais, o único que obte
eve aumento de
exprressão no protocolo
p
persistente, foi o receptor P2X7. Já no pro tocolo 1, houve
h
redução da libe
eração de FKN 24 hora
as após a in
njeção intra
a-articular.
Estes
s resultado
os demonstram que le
esões perifé
éricas provo
ocadas por artrite induzida
por mBSA na ATM
A
podem
m levar a m
mudanças nas células
s microglia
ais, tais como o
aumento da libe
eração de FNK
F
e CatS
S e o aumen
nto da exprressão do rreceptor P2X7.
Referência: Bonfante R, Rocha-Neto
R
o LM, Abda
alla HB, Ma
acedo CG , Napimoga
a HN,
Clem
mente-Napim
moga JT. Arthritis-ind
A
duced hype
eralgesia in the TMJ o
of rats activates
micro
oglial cells from the trigeminal subnucleus caudalis. 49° Cong
gresso Bras
sileiro
de Farmacologiia e Terapê
êutica Expe
erimental, Ribeirão
R
Prreto, 17-20
0 de Outubro de
2017
7.
11. Mecanis
smos env
volvidos nos efe
eitos antinociceptiivos e antiinfla
amatórios de dihidr
ro-obovatiina em um
m modelo pré-clínic
co de dor
r nas
artic
culações temporomandibulare
es
A dihidro-obovatina é um
ma molécu la sintetiza
ada com base na esttrutura de uma
molé
écula de oc
corrência natural, que
e tem um efeito antin
nociceptivo
o. O objetiv
vo do
traba
alho é avalliar se a no
ocicepção p
periférica causada
c
por essa drog
ga envolve
e vias
de ca
anais de po
otássio dep
pendentes d
de heme ox
xigenasse (OH-1) e a via NO/ cGMP/
PKG// K+ATP, e verificar se
e há mudan
nça na expressão de ICAM-1
I
eC
CD55.
O m
modelo utiliizado foi o de nociccepção induzida por injeção d e formalin
na na
articulação tem
mporomand
dibular do s roedores. Os tes
stes consisstiam em uma
administração de dihidrro-obovatin
na antes da injeção de form
malina para a
mensuração da
a resposta nociceptiva
n
a. O envolvimento das
s vias HO-1
1 e NO / GM
MPc /
PKG// K + ATP foi avaliad
do com a a
administraç
ção da dro
oga, depoiss do tratam
mento
com os inibidorres de cada via.
Foi rrevelada a ação anttinociceptiv a e anti-in
nflamatória
a da dihidrro-obovatin
na. O
efeito nociceptivo não foi dependente
e do HO-1 nem da ativação do ccGMP/ PKG,, mas
ocorreram atrav
vés dos can
nais potásssio depende
entes de NO
O e ATP. Allém disso houve
h
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a dim
minuição da
a expressão de ICAM -1/ CD55, e redução dos níveiss de mediad
dores
inflam
matórios.
Referência: Gomes FIF, Do
D Val DR, Santos RS
S, Arriaga AMC,
A
Bezerrra MM, Ch
haves
HVUFC. Mechan
nisms involved in the
e antinocice
eptive and anti-inflam
mmatory efffects
of diihydro-obov
vatin on a pre-clinica
al model off temporom
mandibular joint pain. 49°
Cong
gresso Bras
sileiro de Farmacolog
F
gia e Terap
pêutica Exp
perimental, Ribeirão Preto,
P
17-2
20 de Outub
bro de 2017
7.
12. Pesquisa adicional de mecan
nismos an
ntinocicep
ptivos e prronocicepttivos
de A
Acmella ole
eracea em
m camundo
ongos
Acme
ella olerace
ea, mais co
onhecida co
omo Jambu, é uma espécie típica
a da Amazô
ônia e
é uttilizada pa
ara tratamento de d
dor de de
ente, prova
avelmente graças à sua
propriedade an
nestésica. Estudos
E
an teriores de
emonstraram que a F
Fração Hexânica
(FH), rica em alquilamida
a
as (espilanttol), extraíída das flores do Jam
mbu tem effeitos
tanto
o antinocice
eptivos qua
anto pró-no
ociceptivos..
A an
nálise fotoq
química, utilizando
u
C
Cromatogra
afia Gasosa
a com Esp
pectrometriia de
Mass
sa, confirm
mou a prese
ença de al quilamidas, como espilantol. Fo
oi administtrado,
via in
ntraplantarr, em camu
undongos 2 0 μL com 0,1
0 μg ou 30
3 μg de fra
ação hexân
nica e
uma solução controle.
c
Pa
ara verifica
ar o envolv
vimento do
o sistema opioidérgic
co na
nocic
cepção indu
uzida por glutamato,
g
foi usado naloxona, antagonista
a de recep
ptores
de o
opioides, ou veículo seguido de
e veículo, morfina ou
u FH. A m
morfina, FH
H e a
soluç
ção controlle reduziram a nocice
epção em 72%,
7
67% e 74%, re
espectivamente.
Obse
ervaram também o co
omportame
ento de proteção e de lambedura
a provocado por
a opioidérg
FH a
através do mesmo tratamento ussado para verificação do sistema
gico e
verifficou-se um
ma redução de 82% p
por morfina
a no compo
ortamento d
de lambedura e
não houve alterração no co
omportame
ento de proteção pela morfina.
Foi usado ceto
otifeno e FH na noccicepção in
nduzida pe
elo compossto 48/80 para
obse
ervar o en
nvolvimento
o do siste ma histam
minérgico. Houve um
ma redução
o nos
comp
portamento
os de lamb
bedura e p
proteção por cetotifeno e FH. T
Também houve
h
similar redução
o nos comp
portamento
os quando a indução da
d nocicepçção foi feita por
FH. Em análise
e histológic
ca observo
ou-se inten
nsa desgranulação de
e mastócito
o por
induç
ção de FH e de componente 48
8/80 quando comparrado ao gru
upo contro
ole. O
cetottifeno evita
a essa desgranulação induzida pe
elo compon
nente 48/80
0, enquanto
o que
a FH não foi eficaz na prev
venção dessse evento.
Em a
altas doses o FH induz
z nocicepçã
ão modulad
da pelo siste
ema opioid e e liberaçã
ão de
hista
amina, enq
quanto em
m baixas d
doses os efeitos
e
anttinociceptiv
vos da FH não
a substância.
envo
olveram esttes mecanis
smos, o qu e sugere um efeito an
nestésico da
Referência: Dallazen JL, Maria-Ferr eira D, Luz BB, Nasc
cimento AM
M, Cirprian
ni TR,
Souz
za LMWern
ner MF. Further invesstigation off antinociceptive and
d pronocice
eptive
Brasileiro d
mech
hanisms off Acmella oleracea in m
mice. 49º Congresso
C
de Farmaco
ologia
Terapêutica Exp
perimental.. Riberão P reto. 17-20
0 de Outubro de 2017
7.
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13. Efeitos an
nalgésicos da cetam
mina intran
nasal em modelos
m
d
de ratos de
e dor
oroffacial
Estud
dos já mos
stram que a cetamina
a intranasa
al induz ana
algesia em indivíduos
s com
dor c
crônica, sendo que um
ma das van
ntagens da via intranasal é perm
mitir a liberação
de ffármacos para
p
estruturas oroffaciais. A partir diss
so, investig
garam o efeito
e
analg
gésico da administra
ação intra nasal de cetamina em ratos em difere
entes
modelos de dorr orofacial.
Para isso, foram utilizado
os os segu
uintes modelos: 1-) Injeção
I
de formalina para
induz
zir respostta nocicepttiva, 2-) In
njeção de capsaicina e carrage
enina nos lábios
supe
eriores dos ratos parra induzir hiperalgesia por calo
or facial, 3
3-) Induçã
ão de
hiperralgesia térrmica e me
ecânica pela
a constrição
o de nervo infraorbitá
ário. Além disso,
d
realiz
zaram tes
ste de campo aberrto para avaliar atiividade loccomotora após
administração de
d cetamina intranasa
al.
egunda fas
Obse
ervou-se qu
ue a cetam
mina intran
nasal (0,5 mg/kg) ap
penas na se
se do
teste
e de forma
alina orofacial reduzi u 40% a resposta nociceptiva
n
. Esta tam
mbém
reduziu a hiperalgesia de
e calor faccial induzid
da por caps
saicina e ccarragenina
a. No
terce
eiro modelo, a cetam
mina intra
anasal de 0,5 mg/kg
g atenuou a hiperalgesia
térm
mica 4 dias após a ciru
urgia e a d
de 1mg/kg a hiperalgesia mecân
nica em 14
4 dias
após
s a cirurgia
a. O teste de campo
o aberto não
n
mostro
ou déficit locomotor após
utiliz
zação de ce
etamina intrranasal em
m ratos.
Estes
s achados mostram que
q
a ceta
amina intra
anasal poss
sui efeitos analgésicos em
modelos de dor
d
orofacial. Desta forma, podendo re
epresentar no futuro
o um
adjuv
vante no trratamento de algumass condições
s, em espec
ciais as que
e necessita
am de
alívio
o da dor.
Referência: Ara
aya EI, Cla
audino RF, Nones CFM
M, Chichorrro JG. Anallgesic effec
cts of
anasal ketamine in ra
ats models of orofacia
al pain. 49
9° Congressso Brasileirro de
intra
Farm
macologia e Terapêuttica Experim
mental, Ribeirão Pretto, 17-20 de Outubrro de
2017
7.
14. Nicorandil inibe alodinia
a
m
mecânica em mode
elo de do
or neuropática
indu
uzida por paclitaxe
el pela attivação dos mecan
nismos op
pioidérgicos e
sero
otoninérgic
cos
A do
or neuropá
ática envolve inúme ros mecan
nismos neu
uroquímicoss que tam
mbém
contribuem parra a refratariedade da s terapias analgésicas
s utilizadass. Recentem
mente
tem sido demo
onstrada a atividade d
de Nicorand
dil em mod
delos de do
or nocicepttiva e
inflam
matória, se
endo necess
sário o estu
udo deste em
e modelos
s de dor ne
europática.
Nestte sentido, este estud
do avaliou o efeito in
nduzido por Nicorandiil (administrado
s vezes, de
entro de um
m intervalo de duas horas)
h
na alodinia
a
me
ecânica induzida
duas
por p
paclitaxel em
e camund
dongos macchos. Para investigar os mecanissmos envolvidos
na a
atividade an
ntinociceptiiva do Nico
orandil no modelo de
e dor neuro
opática induzida
por paclitaxel utilizaram antagonisstas opioidé
érgico (naltrexona) e serotoné
érgico
(ciprroheptadina
a) e um bloqueadorr do canal de potássio depen
ndente de ATP
(glibencamida).
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Obse
ervou-se que
q
a alod
dinia mecâ
ânica induz
zida por paclitaxel
p
ffoi inibida pelo
Nicorrandil, quando admin
nistrado um
ma ou duas
s vezes, no sétimo ou
u décimo quarto
na atenuarram o
dia a
após a prim
meira injeçã
ão de paclittaxel. Naltrrexona e cip
proheptadin
efeito antinociceptivo de Nicorandil.
N
achados mo
ostram que
e o Nicoran
ndil possui atividade antinocicept
a
tiva em modelo
Os a
de dor neuropá
ática induzid
da por pacl itaxel. Esta
a pode ser mediada pe
ela ativação dos
recep
ptores opio
oidérgicos e serotoné
érgicos, vis
sto que Naltrexona e Ciprohepta
adina
atenuaram os efeitos de Nicorandill. Este estudo mostro
ou que o Nicorandil pode
repre
esentar um
ma nova esttratégia farrmacoterapêutica para
a a dor neu
uropática, sendo
s
nece
essários ma
ais estudos para avalia
ar seu potencial uso.
Referência: Mo
orais MI, Braga AV, R
Rodrigues FF,
F Melo IS
SF, Fátima A, Coelho
o MM,
Mach
hado RR. Nicorandil
N
inhibits me
echanical alllodynia in the modell of neurop
pathic
pain induced by
y paclitaxell by activatting opioide
ergic and se
erotoninerg
gic mechanisms.
49° Congresso
o Brasileiro
o de Farma
acologia e Terapêutic
ca Experim
mental, Rib
beirão
Preto
o, 17-20 de
e Outubro de
d 2017.
15. O papel das
d
células
s CCR2 + e CX3CR1 + na gê
ênese e m
manutençã
ão da
dor neuropática
A do
or neuropática pode ser gerada
a por lesão
o de nervo periférico,, sendo já bem
descrito o envo
olvimento de células mieloides no local das lesões. Muitos esttudos
suge
podem infiiltrar a colu
erem que monócitos
m
circulantes
c
una vertebrral e gângllio da
raiz dorsal. Porrém, existe
e uma lacu
una sobre o papel fun
ncional desssas células
s nos
tecid
dos nervoso
os. Por isto, este estu do investig
gou o papel das célula
as mieloides
s, em
espe
ecial células
s CCR2+ e CX3CR1+, na medula
a espinhal e no gângliio da raiz dorsal
d
após
s indução de neuropatia periféric a.
Foram utilizado
os animais do tipo selv
vagem e geneticamen
nte modificcados que foram
f
subm
metidos a um
u modelo de neurop
patia e, apó
ós 3, 7, 10
0 e 14 diass de cirurgiia, as
medulas espinh
hais e gânglios da raizz dorsal fora
am coletados e utiliza
ados para ensaio
de qRT-PCR, im
munofluores
scência e ciitometria de fluxo.
Foi o
observado que nas amostras
a
d e medula espinhal houve aume
ento apena
as de
células interme
ediárias CX
X3CR1 + e CD45, re
epresentan
ndo a ativa
ação micro
oglial.
Porém, não hou
uve aumento nos mon
nócitos infla
amatórios CCR2
C
+. No
o gânglio da
a raiz
dorsa
al, observo
ou-se um aumento da
as células CX3CR1
C
+, CCR2 + e CD11b + CD45
C
+ no
o sétimo dia após a neuropatia.
n
As células
s Ly6G-CD1
11b + retira
adas do gâ
ânglio
da ra
aiz dorsal após
a
a indu
ução de neu
uropatia mostraram uma
u
expresssão aumen
ntada
de ciitocinas IL--6, IL-1β e TNF-a.
á monócito
Com isso, é pos
ssível observar que há
os inflamató
órios apena
as no gânglio da
ós neuropattia. Ambass as células
s CCR2 + e CX3CR1 + parecem
m ter
raiz dorsal apó
papé
éis importa
antes na ne
europatia, porém CC
CR2 + pode
em ser ressponsáveis pela
produção de cittocinas infla
amatórias q
que estão envolvidas
e
na dor.
Referência: Guimarães RM
M, Ferreira MD, Fonse
eca MDM, Kusuda R, Cunha TM. The
role of CCR2+ and CX3CR
R1+ cells in
n genesis and mainten
nance of ne
europathic pain.
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49° Congresso
o Brasileiro
o de Farma
acologia e Terapêutic
ca Experim
mental, Rib
beirão
Preto
o, 17-20 de
e Outubro de
d 2017.
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