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1. Re
eceptores EP
P3 e hiperalgesia inflama
atória
Sharo
on Dolan e cols., da Un
niversidade d
de Glasgow (Reino Unid
do) apresenttaram estud
do em
que iinvestigaram
m a expressã
ão de RNA mensageiro (RNAm) em
m medula esspinal de ov
velhas
subm
metidas a inffecção bacteriana dos díígitos de um
ma das patas
s. Animais nã
ão infectado
os não
exibirram respostta hiperalgé
ésica à estim
mulação me
ecânica de qualquer
q
da
as patas. An
nimais
infecttados exibiram hiperalgesia à e
estimulação mecânica apenas da pata infec
ctada.
Comp
parados com
m animais nã
ão infectado
os, observara
am significante redução
o da express
são de
RNAm
m para receptores EP3 da prostagla
andina na medula
m
espin
nal do lado ipsilateral à pata
infecttada. Não encontraram
m diferença s entre os dois grupos experim
mentais quan
nto à
expre
essão de RNAm
R
para
a COX-1, C
COX-2, ou para rece
eptores EP1
1, EP2 ou EP4.
Os autores conc
cluíram que receptores EP3 devem
m contribuirr na modula
ação da res
sposta
hiperralgésica obs
servada.
2. LT
TP e percepçã
ão da dor em
m humanos
Thom
maz Klein e cols., da Universidad e Johannes
s Gutenberg
g (Alemanha
a), apresentaram
estud
do em que demonstram que a estim
mulação elétrrica dolorosa de alta freq
qüência aplic
cada à
do antebraço de voluntá
pele d
ários causa i ntenso e duradouro (> 1 h) aumentto da sensaç
ção de
dor in
nduzida tantto por novo estímulo
e
elé
étrico (+ 27%
%) quanto por estímulo mecânico da
a área
estim
mulada (+ 250%). Este fenômeno ffoi caracterizado pelos autores com
mo uma form
ma de
“long
g-term poten
ntiation” (LTP). Observa ram ainda que
q
a LTP de
etectada porr estímulo ellétrico
mas não a detec
ctada por estímulo mecâ
ânico, foi ab
bolida pelo pré-tratamen
p
nto com keta
amina
(0,25
5 mg/kg, i.v..). Os autore
es concluem pela existên
ncia de duas
s formas de LLTP em hum
manos,
a NMDA-sensível e a NMDA-insensível.
3. Ev
vidência a fa
avor da parrticipação de
e receptores
s mGLU1 ce
entrais na m
modulação da
d dor
persis
stente
Anshu Kalra e cols., da Eli Lilly and Co
o., Indianáp
polis, EUA, avaliaram
a
o envolvimen
nto de
recep
ptores metab
botrópicos para
p
glutama
ato (mGLU1) centrais e periféricos na modulaç
ção da
dor p
persistente induzida por aplicação p
plantar de ca
apsaicina (Cp) ou injeçã
ão intraplanttar de
carra
agenina (Cg) ou forma
alina (F). A
Agonista (S
S-DHPG) e antagonista
a (LY367385
5) de
recep
ptores mGLU
U1, administrados por diferentes vias,
v
foram utilizados ccomo ferram
mentas
farma
acológicas. O S-DHPG reduziu a alodinia me
ecânica apó
ós injeção ccentral, mas
s não
intrap
plantar. O LY367385 administrado
a
o centralme
ente atenuo
ou a respossta tardia à F e
reverrteu a hipera
algesia térm
mica e alodin
nia mecânica
a produzidas
s por Cp ou Cg, mas qu
uando
administrado porr via intrapla
antar não a lterou as respostas à F e apresento
ou discreto efeito
antag
gonista das respostas à Cp ou Cg. S
Segundo os autores, esttes resultado
os são indicativos
de que receptores mGLU1 centrais e, com menorr importância os periférricos, modulam o
proce
essamento nociceptivo
n
em
e estados d
de dor persis
stente.
4. Cic
clo-Oxigenas
se (COX) esp
pinal e hiperralgesia
Xiaoy
ying Zhu e James Eisen
nach, da Wa
ake Forest University
U
(N
NC, EUA), rrealizaram in
ncisão
planttar em ratos e observara
am aumento
o da imunore
eatividade pa
ara COX-1 n
no corno dorsal da
medu
ula espinal e núcleo grác
cil, ipsilatera
ais à pata inc
cisionada. O efeito teve início no 1º
º dia e
atingiu o pico no 2º dia pós-operatório, d
declinando progressivam
p
mente nos diias subseque
entes,
porém
m ainda pres
sente 7 dias
s após a ciru
urgia. A alodinia incisional que acom
mpanhou o quadro
atingiu o pico no 1º dia pós-o
operatório. A injeção inttratecal de ketorolac (iniibidor preferrencial
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da C
COX-1), ante
es ou após a cirurgia, promoveu efeito anti-alodínico n
neste modelo. Os
resulttados são favoráveis ao envolv imento da COX-1 no processam
mento da dor
d
e
sensibilização pó
ós-cirúrgica e apontam
m para a utilidade da
a administrração espinal de
inibid
dores
esp
pecíficos
da
COX- 1
no
manejo
da
dor
pós-opera
atória.
Por o
outro lado, Camilla
C
Svensson e col s., da Unive
ersidade da Califórnia ((EUA) produ
uziram
hiperralgesia térm
mica em rattos pela ad ministração intraespina
al de NMDA,, e avaliara
am os
níveis
s espinais de
d COX-1 e COX-2. A lém de con
nfirmar o effeito hiperallgésico, a autora
a
evide
enciou aume
ento da prod
dução espina
al de COX-2
2, sem altera
ação da pro
odução de COX-1.
Neste
e caso, a CO
OX-2 parece ter particip ação na fase aguda de facilitação d
do processam
mento
nocic
ceptivo espin
nal.
5. PG
GE2, AAE E nocicepção
n
por
p Dinorfina
a
Lee K
Koetzner e cols.,
c
da Universidade d o Arizona (E
EUA), examinaram a libe
eração de aminoácido
os excitatório
os (AAE) e PGE2 induzzidos pela administraçã
a
o intratecal de dinorfin
na em
ratos
s. Os compo
ostos foram colhidos po
or sistema de diálise em
m alça impla
antado no espaço
e
intrattecal lombar. Observou
u-se que a administração intratec
cal de dino rfina A(1-17
7) ou
pido e de curta duração da liberaçção de aspa
dinorrfina A(2-17) produziu aumento
a
ráp
artato,
glutamato e taurrina, e aume
ento lento e duradouro da liberação
o de PGE2. O efeito libe
erador
de PG
GE2 foi atenuado pela administração
o do inibidorr não seletiv
vo de COX, ib
buprofen, ou
u pelo
pretratamento do
os animais com AP5, inib
bidor compe
etitivo de rec
ceptores NMD
DA. Os resultados
são iindicativos de
d que o effeito pronoc iceptivo da dinorfina po
ode decorre
er da ativação de
recep
ptores tipo NMDA
N
pelo opióide
o
endó
ógeno ou po
or AAE por ele liberado
os, resultand
do em
estim
mulação da atividade COX
X.
6. Im
mplante suba
aracnóideo de células cro
omafins no controle
c
da dor
d do cânce
er terminal
Zhi-jiian Fu e Wen-ge Song, da Univerrsidade de Shandong
S
(C
China), desccrevem marrcante
reduç
ção da dor em
e 10 pacientes portado
ores de dor por câncer intratável
i
ap
pós implante
e de 2
ml de
e suspensão
o de células cromafins n
no espaço su
ubaracnóideo. Neste gru
upo, mas nã
ão em
grupo
o tratado co
om placebo, observou--se redução gradual sig
gnificativa d
da quantidad
de de
morfiina necessárria para o controle
c
da dor. Em paralelo, os au
utores encon
ntraram aum
mento
signifficativo dos níveis de ca
atecolaminass e redução significativa dos níveis de encefalin
nas no
líquor. Durante o tratamento, que exigiiu o uso de imunosupre
essores, a ffunção imune dos
pacie
entes perman
neceu estáve
el.
7. Ne
eurólise do plexo
p
celíaco x morfina n
na dor por câ
âncer do pân
ncreas
Gilbe
ert Wong e cols., da Mayo
M
Clinic (Rochester,, EUA) avalliaram a do
or por câncer de
pâncrreas em 100 pacientes, divididos e
em dois gru
upos para serem subm etidos à falsa ou
efetiv
va neurólise do plexo celíaco.
c
Opió
óides foram disponibiliza
ados para o
os dois grup
pos ao
longo
o do estudo
o. A dor foi avaliada po
or escala VAS
V
e a qua
alidade de v
vida avaliada por
questtionário apro
opriado. Os autores obsservaram qu
ue tanto a qualidade
q
de
e vida foi melhor
m
quanto a dor foii significativamente men
nor no grup
po submetido à neurólisse. No entan
nto, a
sobre
evida e o con
nsumo de op
pióides foi se
emelhante nos dois grup
pos.
8. Su
ubtipos de receptores se
erotoninérgiccos espinais
s envolvidos na nocicepçção induzida
a pela
forma
alina
Myun
ng Há Yoon, da Universidade Nacio nal Chonnam
m (Coréia do Sul), dem
monstraram que a
B, 5-HT2C, 5-HT3
administração inttratecal de agonistas
a
5-H
HT, 5-HT1A,, 5-HT1B, 5-HT2, 5-HT2B
5
OU 5
5-HT4 suprim
miram de modo
m
dose-d
dependente as duas fa
ases de resp
posta de ra
atos à
injeçã
ão intraplantar de forma
alina. Agoni stas 5-HT1D
D, ou 5-HT1E,F não prod
duziram efe
eito. O
autorr conclui pelo envolvimento de recceptores 5-H
HT, 5-HT1A, 5-HT1B, 5--HT2, 5-HT2
2B, 5HT2C
C, 5-HT3 OU 5-HT4 na re
egulação esp
pinal do esta
ado nociceptivo induzido pela formalina.
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9. Ca
anais de cálc
cio tipo R e dor
d neuropáttica
Paula
a Green e co
ols., pesquisa
adores do R
Reino Unido, apresentara
am evidência
as de aumen
nto da
expre
essão de ca
anais de cálcio tipo R e
em gânglios
s da raiz do
orsal de rattos submetidos a
mode
elo experime
ental de dor neuropática
a (ligadura parcial
p
do nervo ciático),, e em fibras
s finas
(nociceptores) de
e pacientes portadores
p
d
de neuropatia por injúria
a de nervo pe
eriférico.
10. A
Antagonismo
o da analgesiia opióide po
or ondansetrron
Chris
stian Dürsteler e cols., do
d Hospital Univrio del Mar (Barcelona, Espanh
ha) apresentaram
estud
do no qual demonstram
d
m que a redu
ução do trân
nsito intestin
nal e o efeitto antinocice
eptivo
induz
zido pelo tramadol em ca
amundongoss é antagonizado pelo an
ntiemético o
ondansetron..
11. U
UCB 62106, agonista
a
sele
etivo M4 com
m ação analg
gésica
Fangming Zuo e cols., da UCB
U
Researcch Inc. (Reino Unido) e da UCB P
Pharma (Béllgica),
apres
sentaram es
studo no qua
al demonstrram potente efeito antin
nociceptivo d
do UCB 62106 no
teste de retirad
da de caud
da em cam
mundongos (ED50 = 0.018+0.00
01 mg/kg; para
comp
paração: ED50 morfina = 8 mg/kg
g). Além dis
sso, desenvo
olveram esttudo de “bin
nding”
indica
ativo de que
e o compostto tem ação
o agonista plena em rec
ceptores musscarínicos do tipo
M4 e ação agonis
sta parcial em
m receptore s M1, M2 e M3.
12. D
Dor e injúria por injeção intraneural de TNFa ou IL-1b
Claud
dia Sommerr e cols., da
a Universida de da Califó
órnia (San Diego,
D
EUA)), injetaram TNFa
(0.25
5-250 pg/m
ml) ou IL-1b
b (0.25-250
00 pg/ml) intraneural em nervo ciático de rato,
proce
edimento qu
ue induziu in
ntenso quadrro de hipera
algesia térmiica e mecân
nica. TNFa in
nduziu
edem
ma, degeneração axonal e migra
ação de macrófagos,
m
enquanto IL-1b prom
moveu
inflam
mação epineural mas pouco dano en
ndoneural.
13. M
Modelo anima
al de dor por neuroma
Lun C
Chen e cols.,, do Hospital Johns Hopk
kins (Baltimore, EUA), desenvolvera
d
am modelo de
d dor
por n
neuroma em ratos que pode
p
ser úti l em estudo
os de dor neuropática. O modelo consiste
na lig
gadura e se
ecção do nerrvo tibial em
m nível próx
ximal à sua divisão em nervo planttar. O
nervo
o foi, então, rodado para o lado late
eral da pata, proximal ao maléolo la
ateral. Os au
utores
demo
onstraram ocorrência de
e alodinia m
mecânica utilizando filam
mentos de vo
on Frey 3-94
4 dias
após a cirurgia.
14. E
Envolvimentto de recep
ptores musccarínicos corrticais na mediação
m
de
e comportam
mento
nocic
ceptivo
Nada Lawand e William Willis, da Unive
ersidade do Texas (Galv
veston, EUA
A), demonstraram
que o comportam
mento nocic
ceptivo de rratos (reduç
ção do comp
portamento exploratório
o) em
respo
osta à injeçã
ão intraplantar de capsaiicina foi inibido pela adm
ministração d
de antagonis
sta de
recep
ptores Musca
arínicos M1 (Telenzepin a) ou M2 (A
AF-DX 161) no cortex S
SI correspon
ndente
ao trrem posterior. Estes antagonistas
a
não altera
aram o com
mportamento
o exploratórrio de
animais controle
e. O resulta
ado aponta para o envolvimento de recepto
ores muscarrínicos
cais no proce
essamento da
d dor inflam
matória.
cortic
15. E
Envolvimento
o de receptores opióidess locais na an
nalgesia por acupuntura
Grantt Zhang e cols.,
c
da Universidade d
de Maryland (Baltimore,, EUA), apre
esentaram estudo
e
que e
evidencia o envolvimento de recep
ptores opióid
des periférico
os na analg
gesia induzid
da por
eletro
oacupuntura
a (EA) contra hiperalgessia térmica induzida pela administrração intraplantar
atos. Ratos submetidos a EA (30Hzz, 2 mA, 0.1 ms)
de ad
djuvante com
mpleto de Freund
F
em ra
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duran
nte 30 min no ponto GB30 exibiram
m latência para
p
retirada
a da pata m
mais longa do que
animais controle
e. A injeção intraplanttar, mas não
n
intraperritoneal, de metil-iodetto de
nalox
xone (antago
onista opióid
de de ação p
periférica) eliminou
e
o effeito anti-hip
peralgésico da EA
realiz
zada 15 min
nutos depois
s, mas foi in
neficaz conttra o mesmo procedime
ento executado 2
horas
s depois.
16. S
Suspensão do
d tratamentto crônico ccom morfina, mas não com
c
dexmed
detomidine, induz
efeito
o hiperalgésiico
M. Frrances Davie
es e cols., da
a Universida
ade de Stanfford (Palo Alto, EUA), ap
presentam estudo
e
no qu
ual morfina ou dexmede
etomidine, a gonista a2-a
adrenérgico, foram adm
ministradas por via
intrap
peritoneal durante
d
5 dias (2 veze
es ao dia) em
e
camundongos e o efeito analg
gésico
avalia
ado pelo tes
ste de retira
ada de pata.. Animais trratados com morfina ex
xibiram acen
ntuada
hiperralgesia 16-7
72 h após a suspensão d
do tratamen
nto. Já os tra
atados com d
dexmedetom
midine
não d
diferiram do
os animais controle
c
(tra
atados com salina), achado que po
ode ser vanttagem
desta
a droga quan
ndo compara
ada com opió
óides nos ca
asos de uso crônico
c
de an
nalgésicos.
17. T
Tiagabina para o controle
e da dor neu
uropática
Danie
el Gruener, do Jefferso
on Medical College (Ph
hiladelphia, EUA), avali ou a eficác
cia da
tiagabina, inibido
or seletivo da
a recaptação
o de GABA, no
n tratamento da dor ne
europática is
solada
ou associada à ansiedade. O estudo foi realizado em 6 pa
acientes, um
m deles com
m dor
neuro
opática apenas e 5 co
om dor neu
uropática associada à ansiedade.
a
O tratamento foi
inicia
ado com tiag
gabina 2 mg ao deitar d
durante os 3-4 primeiros
s dias, assocciada a ansiolítico
e/ou antidepress
sivo. A dose de tiagabin
na foi aumen
ntada em 4 mg nos 3-4
4 dias seguin
ntes e
depois em 4 mg a cada 3-4
4 dias, até q
que a dose ideal
i
fosse atingida.
a
Do
or foi avaliad
da por
Escala Analógica
a Visual (VA
AS) antes e após 2-4
4 semanas de tratame
ento. Os au
utores
concluem pela efficácia do trratamento (rredução do VAS inicial = 9.1 para VAS final = 6.8),
sem ocorrência de
d efeitos co
olaterais, pa ra uma dose
e diária méd
dia de tiagab
bina de 12 mg
m (2
vezes
s ao dia).
18. T
Tratamento da dor neu
uropática em
m ratos e humanos pelo antagon
nista de rec
ceptor
AMPA
A/GLUR5, LY
Y293558
S. Iy
yengar e cols., da Harva
ard Medical School (Bos
ston, EUA) apresentam
a
estudo em ratos
demo
onstrando qu
ue o LY2935
558 (5 e 10 mg/kg, i.p.)) aumentou de modo do
ose-depende
ente o
limiarr de respostta à estimula
ação mecâniica com filam
mentos de von Frey em ratos submetidos
à liga
adura do nervo espinal L5/L6. O me
edicamento (1.2 mg/kg, i.v.) foi efficaz, também, no
contrrole da dor em 6 pacientes porta dores de monoradiculo
m
opatia lomba
ar, mas pro
oduziu
efeito
os colaterais
s em alguns casos: visã
ão borrada (2/6),
(
sedação/cansaço (2/6), sono
olência
(1/6)), fotofobia (1/6), sec
cura da bocca (1/6). O estudo dá
d suporte experimenttal ao
envolvimento de
d
receptorres não-NM
MDA em mecanismos
m
de sensi bilização central
c
desen
nvolvida na vigência de dor neuropá
ática persiste
ente.
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