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1. Aç
ção antinocic
ceptiva do diclofenaco e canais de po
otássio ATP-sensíveis
A ad
dministração
o intraplanta
ar de dicloffenaco redu
uz de modo
o dose-depe
endente o efeito
hiperralgésico da administraç
ção de prosttaglandina pela
p
mesma via em rato
tos no método de
comp
pressão da pata.
p
Alves e cols. (ICB--UFMG) dem
monstraram que
q
o efeito antihiperalg
gésico
do diclofenaco é revertido de modo d ose-depende
ente pela administração
o intraplanttar de
gliben
nclamida ou tolbutamida
a, bloqueado
ores específicos de cana
ais de potásssio ATP-sens
síveis,
sugerrindo o env
volvimento desses can
nais no mecanismo fin
nal de ação
o do diclofe
enaco.
Casta
añeda-Herná
ández e cols
s. (CINVESTA
AV-IPN, Méx
xico), utilizando método
o da formalin
na em
ratos
s, demonstra
aram que a administraçã
a
ão espinal ou
u intraplanta
ar de L-NAM E e glibencla
amida
inibe o efeito antinociceptiv
vo do dicloffenaco administrado po
or via oral, o que sugere o
envolvimento da
a via óxido nítrico-GMPcc-canais de potássio no
os efeitos lo
ocal e espin
nal da
droga
a.
2. Laserterapia de baixa intensidade e no
ocicepção
Pesqu
uisadores da
a UFMG e UNI-BH,
U
aprresentaram estudos que
e apontam a laserterap
pia de
ntrole de processo
baixa
a intensidad
de como efficaz no con
p
infflamatório e nocicepção em
difere
entes modellos de dor in
nflamatória em roedore
es. Foi demo
onstrado que
e o procedim
mento
reduz
z a 2ª, mas não a 1ª fase da re
esposta de ratos, e as duas fasess de respos
sta de
camu
undongos no
o teste da formalina, alé
ém de reduziir o número de contorçõ
ões induzidas pela
m, ainda, que
administração in
ntraperitonea
al de ácido acético. Os
s autores demonstrara
d
q
a
lasertterapia prottegeu ratos de alteraçõ
ões histopatológicas induzidas pel a formalina
a, tais
como
o necrose, he
emorragia e infiltrado in flamatório.
3. Efe
eito antinociceptivo de veneno
v
crotá
álico
Pesqu
uisadores do
o Instituto Butantan
B
de
emonstraram
m que a adm
ministração iintraperitone
eal de
veneno de serpe
entes Crotalu
us durissus terrificus em
m ratos inibe a hiperno cicepção (m
medida
pelo teste de pre
essão à pata
a) e a alodin
nia (medida com filamen
ntos de von Frey) produ
uzidas
por c
células tumo
orais injetad
das por via intraplantar (modelo de
d dor por câncer), ou
u pela
dor neuropá
consttrição do nervo ciático (modelo
(
de d
ática). O efeito do venen
no no contro
ole da
dor n
neuropática foi parcialm
mente revert ido pela adm
ministração intraplantarr de ICI-174
4,864,
almente inib
parcia
bido por No
or-BNI, inalte
erado após CTOP, e bloqueado pe
elo 7-nitroindazol,
ODQ ou pela glib
benclamida, indicando a participaçã
ão de recepttores opióide
es do tipo TM,
T
da
casca
ata L-arginin
na-óxido nítrrico-GMPc e de canais de
d potássio ATP-sensíve
eis no mecanismo
de aç
ção do venen
no.
4. Efe
eito antinociceptivo do TENS
T
na hipe
eralgesia inflamatória
Sabin
no e Francischi (ICB-UFMG) demo
onstraram que
q
a aplica
ação de esttimulação ellétrica
trans
scutânea (TE
ENS), de altta (130 Hz) ou baixa (1
10 Hz) freqü
üência, à pa
ata de rato reduz
signifficativamentte a hipera
algesia indu
uzida pela administração intrapla
antar préviia de
carra
agenina, efeiito este imp
pedido pela administração intraplan
ntar de naltrrexone, indicativo
de qu
ue o efeito do TENS deve
e envolver m
mediação opióide.
5. Efe
eito analgésico e cardiottoxicidade da
a talidomida e da pentox
xifilina
Pesqu
uisadores da
a UFC demo
onstraram q
que a ativid
dade antinoc
ciceptiva da talidomida e da
pento
oxifilina, em
m modelo de
e dor inflam
matória indu
uzida pela administração
o intraplanttar de
carra
agenina em ratos, deco
orre de inib
bição da prrodução de TNF por ccélulas resid
dentes
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estim
muladas dura
ante o processo inflamattório. Além disso,
d
demonstraram qu
ue o uso diário de
talido
omida ou de
e pentoxifilin
na em ratos previne os efeitos cardiotóxicos ind
duzidos por doses
exced
dentes de doxorrubicina
d
a. É importa
ante salientar que a do
oxorrubicina é antineop
plásico
eficaz
z, mas que tem seu us
so limitado pela cardiottoxicidade crônica que surge com o uso
cumu
ulativo dessa
a droga.
6. Papel antinocic
ceptivo e antiinflamatóriio da IL-4
Bress
san e cols. (UFSC e FMRP-USP) ap
presentaram estudo reallizado em m
modelos de artrite
a
recorrrente induziida pela adm
ministração d
de carragenina e LPS no
o joelho de ratos. Os au
utores
obserrvaram que animais tratados com
m soro anti-IL-4 e com IL-13 tiverram aumento da
nocic
cepção, avaliada pelo au
umento do ttempo de recolhimento da
d pata do a
animal, e ed
dema,
avalia
ado pelo aum
mento do diâmetro articcular. O soro
o anti-IL-13 não produziiu antinocice
epção,
mas reduziu o ed
dema articular. Os autorres concluem
m que a IL-4
4 exerce pap
pel antinocice
eptivo
e anttiinflamatório
o enquanto a IL-13 teria
a efeito pró-iinflamatório nesse mode
elo.
7. Hip
peralgesia in
nduzida por veneno de a
aranha
Zanchet e cols. (Instituto
(
Bu
utantan e Fu
undação Ezequiel Dias) caracterizara
c
am a hiperalgesia
causa
ada por ven
neno da ara
anha Phoneu
utria nigriventer em mo
odelo de pre
essão à patta em
ratos
s. Os autore
es observara
am que o ve
eneno promove efeito hiperalgésico
h
o com pico na 4ª
hora após injeção
o intraplanta
ar, efeito que
e foi inibido por injeção sistêmica de
e capsazepin
na, ou
pela administraçã
ão local de GR82334, G
GR94800, MK801, AP5 ou
o CNQX. O
Os dados sug
gerem
que o efeito do veneno é mediado
m
pela
a estimulaçã
ão de neurônios sensíve
eis à capsaic
cina e
envolve a ativaç
ção periféric
ca de recepttores NK1 e NK2 e rec
ceptores glu
utamatérgico
os dos
tipos AMPA e NMDA.
8. Me
ecanismo da ação antino
ociceptiva da
a dipirona
Siebe
el e cols. (UFSC) aprese
entaram estu
udo em cam
mundongos nos
n
quais se
e avaliou o tempo
t
que o animal perrmaneceu lambendo a re
egião caudall (reação noc
ciceptiva) ap
pós administtração
intrattecal de gluttamato, tran
ns-ACPD ou substância P, ou administração intrraplantar de PMA.
Os au
utores obserrvaram que o pré-tratam
mento intraperitoneal ou intratecal dos animais
s com
dipiro
ona inibiu os
o efeitos do
d glutamatto, do trans-ACPD, da substância
a P e do PMA
P
e
concluíram que a ação antin
nociceptiva d
da dipirona parece depender de in teração da droga
com receptores glutamatérg
gicos metabo
otrópicos. Além
A
disso, substância
s
P e a via da
a PKC
tamb
bém parecem
m contribuir para o efeito
o antinocicep
ptivo da dipirona.
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