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1. Re
eceptores B1
1 e dor neuro
opática
Ferre
eira e cols. (UFSC, UMC
C, UNIFESP--EPM e Max--Debrück-Ce
enter for Mo
olecular Med
dicine)
utiliza
aram camundongos se
elvagens e nocautes para recepto
ores B1 de bradicinina para
estud
dar a dor ca
ausada por ligadura parrcial do nervo ciático. Neste
N
mode
elo, observarram a
ocorrrência de alo
odinia mecânica (medid
da com filam
mentos de vo
on Frey), alo
odinia térmiica ao
frio ((teste da ac
cetona) e ao
o calor (testte plantar). Comparados
s com anim ais selvagen
ns, os
nocau
utes tiveram
m significativa redução
o da alodinia mecânica
a e térmica
a, o que sugere
s
relevante envolv
vimento de
e receptoress B1 para a bradicin
nina nesse modelo de
e dor
neuro
opática.
2. Re
eceptor TNFa
a1 e susceptibilidade à h
hiperalgesia inflamatória
Parad
da e Levine
e (Universida
ade da Cali fórnia, EUA) utilizaram administra ção intratec
cal de
oligon
nucleotídeos
s “antisenses
s” para dem
monstrar que
e o TNFa ativ
va receptore
es TNFa tipo
o 1 no
nocic
ceptor para produzir
p
“priiming”. Nesssas condiçõe
es ocorre ativação de sin
nalizadores PKA e
PKC-e
e nos neurô
ônios aferenttes primário s mediada por
p AMP cíclico. Por este
e mecanismo, um
episó
ódio isolado de inflama
ação aguda
a pode gera
ar estado de
d maior ssusceptibilida
ade à
hiperralgesia indu
uzida por inje
eção intradé rmica de pro
ostaglandina
a.
3. Vig
gabatrina e Receptores GABA-A
G
Soeth
he e cols. (UFSC e UNISUL) dem
monstraram que a viga
abatrina (in
nibidor da GABAG
trans
saminase) produz
p
efeitto antinocicceptivo em camundongos nos te
estes da in
njeção
intrap
plantar de glutamato, placa quente e contorção por ácido ac
cético. Neste
e modelo, o efeito
da v
vigabatrina foi
f
inibido por
p
bicuculi na mas não por faclofeno ou na
aloxone, o que
q
é
suges
stivo de env
volvimento de receptoress do tipo GABA-A no efeito da droga
a.
4. SN
NC80 e óxido
o nítrico
Pache
eco e cols. (ICB-UFMG) demonstra
aram o envolvimento da
d cascata LL-argininina--óxido
nítric
co-GMP cíclico no efeitto antinocice
eptivo prom
movido pelo agonista d
d-opióide SN
NC80.
Administrado po
or via intrap
plantar, o S
SNC80 reduz
ziu de mod
do dose-dep
pendente o efeito
hiperralgésico da administraç
ção intraplan
ntar de prostaglandina no
n modelo d
de pressão à pata
de ra
atos. O efeito
o antinocicep
ptivo do SNC
C80 foi inibid
do de modo dose-depen
ndente por az
zul de
metileno e L-NOA
ARG, inibidores da guaniilatociclase e óxido nítric
co-sintase, rrespectivame
ente.
5. An
nandamida e canais de potássio
p
ATP -sensíveis
Ramo
os e cols. (ICB-UFMG)) demonstra
aram que o efeito anttinociceptivo
o do canabinóide
endógeno anandamida é, pelo menos em
m parte, me
ediado por attivação de ccanais de potássio
ATP-s
sensíveis. Os
O autores utilizaram m
modelo de hiperalgesia induzida p
por administtração
intrap
plantar de carragenina
a e medida
a com filam
mentos de von
v
Frey. N
Neste mode
elo, a
hiperralgesia foi reduzida pela
p
adminiistração inttraplantar de
d anandam
mida, efeito este
antag
gonizado de modo dose
e-dependentte por glibenclamida ou
u tolbutamid
da, administtradas
pela mesma via.
6. Efe
eito antinociceptivo por ação periférrica de agoniistas GABA
Reis e cols. (ICB-UFMG) ap
presentaram
m resultados indicativos de ação do
o GABA em
m sítio
perifé
érico levand
do à antinoc
cicepção no modelo de hiperalgesia
a por injeçã
ão intraplanttar de
prosttaglandina e medida por método de
e pressão à pata em ratos. Neste m
modelo, a in
njeção
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intrap
plantar de GABA,
G
musciimol (agonissta GABA-A)) ou baclofen (agonista GABA-B) inibiu a
hiperralgesia indu
uzida por prostaglandin
p
na. Os efeitos do mus
scimol e do
o baclofen foram
inibid
dos por bicuc
culina (antag
gonista GABA
A-A) e saclo
ofen (antagonista GABA- B).
7. Efe
eito antinociceptivo do MV08
M
Matto
os e cols. (U
UFSC) demon
nstraram que
e o MV08, esteróide isollado de rizom
mas da Mandevila
veluttina, promov
ve efeito antinociceptivo mediado po
or receptor B1
B em mode
elo de hiperalgesia
em c
camundongo
os. Administrrado por via
a intraplanta
ar, o MV08 inibiu
i
o efei to nociceptivo do
dministrados pela
agonista de receptores B1 pa
ara cininas D
DABK e do ativador
a
da PKC PMA, ad
B2.
mesm
ma via, mas não alterou o efeito nocciceptivo de agonista de receptores B
8. Hip
peralgesia pelo Paclitaxe
el
Cardo
oso e cols. (UFC)
(
valida
aram os méttodos da contorção e de
e elevação d
da pata indu
uzidas
em camundongos pela administraçã
a
o intraperitoneal ou intraplanta
ar de zym
mosan,
respe
ectivamente,, para ava
aliar a hip
peralgesia inflamatória
a induzida pelo pacliitaxel,
antineoplásico de
d largo esp
pectro que pode causar mialgia e artralgia.. No métod
do da
conto
orção, o pa
aclitaxel po
otenciou o número de
e contorções induzidass pelo zym
mosan,
poten
nciação que foi bloquea
ada pela ad
dministração
o por via su
ub-cutânea d
de indometacina,
celecoxib ou pelo atenolol. Os resultad
dos são indicativos do envolviment
e
to de media
adores
inflam
matórios, como prostaglandinas e am
minas simpa
atomiméticas
s, no efeito pronociceptiivo do
paclittaxel.
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