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1. Re
evista eletrôn
nica de quím
mica apresen ta capítulo sobre
s
dor
Assim
m é a interne
et – da noite para o dia
a surgem sittes sobre os mais variad
dos temas. Com
C
o
assun
nto “dor” nã
ão podia serr diferente. Não que se
e trate de um site exclu
usivamente sobre
dor, mas sim um
ma Revista Eletrônica d
de Ensino de
e Química (QMCWEB), produzida sob
s
os
auspíícios do Dep
partamento de Química da Universidade Federa
al de Santa Catarina (U
UFSC),
que ttraz em seu número 18 um capítulo
o sobre “Química vs. Dor”. A matéria
a enfoca alg
gumas
substtâncias quím
micas analgés
sicas e seus mecanismos de ação. A apresentaçção é clara e,
e com
certa profundidad
de, procura abordar, de
e maneira ge
eral, os mec
canismos no
ociceptivos e suas
vias, bem como alguns dos receptores e mediadore
es mais imp
portantes. Po
ossui alguns
s links
onde se pode obtter informaç
ções detalha das e hiperttextos para outras
o
maté
érias relacion
nadas.
Um trabalho muito bom que vale a pena conferir.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
2. O efeito analgésico do tramadol env
volve abertu
ura de cana
ais de potásssio e inibição da
ativid
dade do óxid
do nítrico
Estud
do realizado por Yalcin e Aksu, da U
Universidade
e de Cukurova (Turquia)), avaliou o papel
de ca
anais de potá
ássio (K+) e do óxido n
nítrico (NO) na
n atividade antinocicep
ptiva do tram
madol.
Vária
as evidências
s experimen
ntais indicam
m que o tra
amadol é um
m analgésico
o de ação central
cujo mecanismo ainda é pou
uco conhecid
do. No entan
nto, sabe-se que, emborra ele não possua
p
ativid
dade sobre receptores
r
opióides,
o
seu
u efeito ana
algésico pare
ece depende
er da ativação de
sistem
mas opióide
es, noradren
nérgicos e sserotoninérg
gicos. Outras
s evidênciass têm indica
ado o
possíível envolvimento de canais de K+ e siste
emas nitrérrgicos (NO)) em seu efeito
antinociceptivo. Para testar esta hipóte
ese, os auttores avaliarram o efeito
o de drogas que
interfferem na attividade des
sses canais e do sistem
ma nitrérgico
o na ação a
antinociceptiva do
trama
adol no testte de placa quente em camundong
gos. Como resultado, fo
oi observado que
opiridina - 4-AP
bloqu
ueadores ine
específicos de canais de K+ voltagem
m-dependentes (4-amino
4
–
e tetrraetilamônio
o - TEA) e o precursor do
o NO L-argin
nina reduzira
am o efeito a
antinociceptiivo do
trama
adol. Por outro lado, o inibidor da N
NOSintase (e
enzima que converte
c
a LL-arginina em
m NO)
L-NAME (NG-nitrro-l-arginine
e methyl estter), aumen
ntou este effeito. Além disso, o L-NAME
reverrteu a redução do efeito antinocicep
ptivo produziido pela L-arrginina. Com
m esses dado
os, foi
possíível concluirr que o efeito antinocicceptivo do tramadol pod
de decorrer,, pelo meno
os em
parte
e, do aumento da ativ
vidade de ca
dade de sisttemas
anais de K+ e redução da ativid
nitrérrgicos.
Nota da redação:: Um fato im
mportante qu
ue precisa se
er ressaltado
o é o comple
exo papel exe
ercido
pelos
s sistemas niitrérgicos ce
entrais e periiféricos na nocicepção.
n
Várias
V
evidên
ncias indicam
m que
o óxido nítrico po
ode ter, dep
pendendo da estrutura celular em qu
ue atua, pap
pel pronocice
eptivo
ou an
ntinociceptiv
vo. Este efeito dual torn
na confusa a interpretaç
ção dos meccanismos de
e ação
de allgumas drog
gas que, de
e alguma m aneira, inte
erferem na atividade
a
do
o NO. Tamb
bém é
importante lembrar que o NO, antes de
e ser um age
ente pronociceptivo ou a
antinocicepttivo, é
ativador da produção
p
de
e GMPc, o qu
ual pode atu
uar em vária
as vias bioqu
uímicas. Dev
vido à
um a
existê
ência de co
omplexas re
edes neuraiss existentes
s no sistema nervoso central, é de se
esperrar que o aumento dos níveiis de GMP
Pc produza
a efeitos ttão antagônicos.
Referrência: Involvement of potassium
p
c hannels and
d nitric oxide
e in tramado
ol antinocice
eption.
Pharm
macol Bioche
em Behav 80
0(1):69-75, 2005.
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3. Grrupo de pesquisadores dinamarque ses caracterriza modelo animal de a
alodinia músculoesque
elética e sug
gerem seu uso para o esstudo de dores crônicas humanas
A dor músculo-e
esquelética em humano
os é freqüentemente re
efratária ao tratamento
o com
analg
gésicos conv
vencionais, o que reforrça a necessidade do desenvolvim
d
ento de mo
odelos
animais apropria
ados para se
eu estudo. Um modelo
o animal de dor múscu
ulo-esquelética foi
descrrito e valida
ado recentem
mente. Nessse estudo, ratos
r
recebe
eram duas in
njeções de salina
com pH 4,0, com
m intervalo de
d 5 dias enttre cada inje
eção, no músculo gastro
ocnêmio late
eral. O
limiarr nociceptiv
vo da pata tratada e da contralateral foi av
valiado nos seguintes testes
t
nocic
ceptivos: alodinia mecân
nica (filamen
ntos de von Frey),
F
hipera
algesia mecâ
ânica (“pin prick”)
p
e hip
peralgesia té
érmica (teste
e de Hargrea
aves). Após o tratamen
nto, os anim
mais apresentaram
signifficativa redu
ução do limia
ar de respostta a filamenttos de von Frey
F
durante
e quatro sem
manas,
sem alterações nos dema
ais testes. Além diss
so, analgés
sicos de diiferentes classes
administrados po
elo em dose
or via sistêm
mica induzira m efeito anttinociceptivo
o neste mode
es que
não p
produziram alterações
a
motoras,
m
ava
aliadas no te
este de rotarrod. Os auto
ores sugerem
m que
este modelo pode
e ser útil parra o estudo da fisiopatollogia da dor músculo-esq
quelética.
Nota da redação:: A correlaçã
ão do fenôm eno nocicep
ptivo descrito
o nesse traba
alho com qu
uadros
crônicos de dor músculo-esq
m
quelética obsservados em
m pacientes humanos de
eve ser cautelosa.
A dor músculo-e
esquelética crônica é g eralmente associada
a
à hiperalgesia
a, entretantto, os
autorres não obse
ervaram alte
eração do lim
miar nocicep
ptivo em modelos que av
valiam a res
sposta
a estímulos nociv
vos.
Referrência: Pharmacological characteriisation of acid-induced
a
d muscle a
allodynia in rats.
Europ
pean Journal of Pharmac
cology 487; 93– 103, 20
004.
4. Ativação de re
eceptores ca
anabinóides CB2 produz antinocicepção por esti mular a libe
eração
perifé
érica de opió
óides endóge
enos
A ativação de re
eceptores CB
B2, os quai s estão norrmalmente ausentes
a
no sistema ne
ervoso
centrral e em ne
eurônios perriféricos, ini be a dor aguda inflam
matória e ne
europática. Dessa
forma
a, Ibrahim e cols. procu
uraram evide
enciar os mecanismos pelos
p
quais a ativação desses
d
recep
ptores causa
am antinocicepção. A a
atividade an
ntinociceptiva do agonissta seletivo para
recep
ptores CB2 AM1241
A
foi prevenida,
p
e m ratos, qua
ando o nalox
xone (antago
onista opióid
de) ou
(um peptíd eo opióide endógeno) foi injetado na pata on
antico
orpo para β-endorfina
β
nde o
estím
mulo térmico
o (teste de Hargreaves)) foi aplicad
do. Além dis
sso, o AM12
241 não pro
oduziu
efeito
o em camun
ndongos deficientes para
a receptores
s μ-opióides. A injeção d
de β-endorfina na
pata foi suficiente para pro
oduzir antino
ocicepção. O AM1241 estimulou a liberação de βendorfina em te
ecido de pe
ele de rato
o e em cultura de qu
ueratinócitoss humanos. Esta
estim
mulação foi prevenida pelo antago
onista selettivo para re
eceptores ccanabinóides
s CB2
AM63
30, e não fo
oi observada
a em pele d e camundon
ngos deficien
ntes para ta
al receptor. Desta
forma
a, sugere-se
e que a ativação de rreceptores CB2
C
estimula a liberaçção, a partir dos
quera
atinócitos, de
d β-endorffina, a qua l age em receptores μ-opióides neuronais locais,
inibin
ndo a nocice
epção. Corro
oborando essta hipótese
e, marcação para CB2 foi detectad
da em
quera
atinócitos qu
ue contém β--endorfina n
no extrato grranuloso da epiderme da
a pata de rattos.
Nota da redação:: Os resultad
dos fornecem
m boa hipóte
ese para o mecanismo
m
d e ação analg
gésica
de a
agonistas de
d
receptorres canabin
nóides CB2
2. A utiliza
ação destess agonistas
s em
proce
edimentos terapêuticos pode ser iinteressante, uma vez que podem
m não apres
sentar
efeito
os adversos no sistema nervoso cen tral.
Referrência: CB2 cannabinoid receptor activation produces
p
an
ntinociceptio
on by stimu
ulating
perip
pheral releas
se of endoge
enous opioid
ds. Proc Natl Acad Sci USA Feb 22
2;102(8):30
093-8,
2005.
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5. O efeito antin
nociceptivo de antideprressivos é testado em modelos de
e dor persistente,
aguda e neuropática
Antid
depressivos como
c
a amittriptilina e a duloxetina (inibidores
(
da
d recaptaçã
ão de seroton
nina e
norad
drenalina), a mirtazapina (droga que
e aumenta a atividade de
d neurônioss serotoninérgicos
e noradrenérgico
os) e o cita
alopram (ini bidor da recaptação de
e serotonina
a), além da ação
antidepressiva, atuam,
a
tamb
bém, na indu
ução de ana
algesia através de mecan
nismos ainda não
decifrrados, mas
s que são conhecido s por utiliizarem vias
s (ou núclleos encefá
álicos)
serottoninérgicas e/ou noradrenérgicas. Neste estud
do, os efeitos da adminiistração sistêmica
ados em mo
aguda de amitrip
ptilina, dulox
xetina, mirta
azapina e cittalopram forram compara
odelos
experrimentais de
e dor. Nenhu
uma das drog
gas afetou as
a respostas nociceptivass agudas no
o teste
de ta
ail-flick (retirada de cau
uda). No te
este de placa quente, a duloxetina
a e a mirtaz
zapina
aume
entaram a la
atência de respostas
r
no
ociceptivas, enquanto a amitriptilin
na e o citalo
opram
foram
m ineficazes
s. No testte de form
malina, a duloxetina
d
e o citalop
pram atenu
uaram
signifficativamentte, enquan
nto a am itriptilina e a mirta
azapina po
otencializaram o
comp
portamento nociceptivo (“flinching
g”) do rato. No mode
elo de dor neuropática
a por
consttrição crônica do nervo ciático,
c
a hip
peralgesia té
érmica da pata ipsilatera l foi atenuad
da por
todas
s as drogas
s. Nenhuma
a das droga
as diminuiu a alodinia mecânica. Em contras
ste, a
amitrriptilina, a duloxetina e a mirtaza
apina diminuíram significativamentte a hiperalgesia
mecâ
ânica, enqua
anto o citalopram foi ine
eficaz. Tais resultados demonstram
d
a dificuldad
de em
corre
elacionar os efeitos antinociceptivoss de drogas antidepress
sivas de dife
erentes clas
sses e
m tanto os níveis
sugerre que os an
ntidepressivo
os que afetam
n
de serrotonina qua
anto de adrenalina
são m
mais potente
es e eficazes que os agem
m somente sobre
s
os níveis de seroto
onina.
Nota da redaçã
ão: As várrias evidên cias clínicas e experimentais in
ndicando a ação
antinociceptiva dos
d
antidepressivos forram obtidas
s principalm
mente em e
estudos utilizando
antidepressivos tricíclicos.
t
Essas
E
drogass têm se mostrado efic
cientes no ccontrole de vários
v
estad
dos doloroso
os clinicame
ente importtantes. No entanto, so
omente limiitadas evidê
ências
sugerrem que an
ntidepressivo
os inibidore
es seletivos da recapta
ação de serrotonina, co
omo a
fluoxetina e o cita
alopram, têm
m eficácia an
nalgésica em
m pacientes com
c
dor neu
uropática.
Referrência: Anttinociceptive effects o
of the anttidepressants
s amitripty
yline, dulox
xetine,
mirta
azapine and citalopram in animal models of acute, persiistent and n
neuropathic pain.
Neuro
o Pharm 48:: 252-263, 2005.
2
6. Co
onfirmando "in
" vitro" a participação
p
dos canais de sódio res
sistentes à ttetrodotoxina Nav
1.9 n
na sensibiliza
ação do nociceptor
Vário
os estudos têm
t
demons
strado a im portância dos canais de sódio (Na
a+) resisten
ntes à
tetrod
dotoxina (TT
TTX-r) do tip
po Nav 1.8 na dor infflamatória. No entanto,, os nocicep
ptores
apres
sentam tam
mbém outro
o tipo de canal de Na+ TTX-rr, o Nav 1.9. Em estudo
e
eletro
ofisiológico utilizando neurônios iso
olados de ca
amundongos
s modificado
os geneticam
mente
para não expressar o canal Nav 1.8, Ru
ush e Waxm
man verificarram que a p
prostaglandina E2
(PGE2) provoca aumento nas
n
corrente
es de Na+ por canais Nav 1.9, e que este efeito
depende da ativa
ação de protteína Gi/0, p
pois é bloque
eado por tox
xina pertussiis. Portanto,, além
dos canais Nav
v 1.8, os canais
c
Nav 1.9 també
ém devem participar do aumentto de
excita
abilidade do neurônio ob
bservado na dor inflamatória.
Nota da redação
o: Outros estudos
e
mosstram que a ativação deste cana
al pode alte
erar a
epouso, pro
condiição da mem
mbrana no estado
e
de re
omovendo pe
equenas desspolarizaçõe
es que
facilittariam o disparo de pote
enciais de a ção pelo neurônio. Destta forma, esste canal pod
de ser
importante para a sensibiliza
ação do nocicceptor em co
onjunto com
m outros cana
ais TTX-r (co
omo o
Nav1.8) presente
es nestes neurônios.
Referrência: PGE2
2 increases the
t
tetrodottoxin-resistant Nav1.9 sodium curre
ent in mouse
e DRG
neuro
ons via G-prroteins. Brain
n Res 1023: 264-271, 20
004.
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7. Estudo sugere a utilização
o de complex
xos vitamínic
cos para reduzir sintoma
as de neurop
patias
A tiamina, a piridoxina e a cianocobalam
c
mina, també
ém conhecid
das como vittaminas B1,, B6 e
B12, respectivam
mente, são clinicamentte utilizadas
s para o tra
atamento de
e algumas dores
neuro
ológicas, tais
s como nevrralgia do nerrvo trigêmio, dores ciáticas e relacio
onadas à dia
abetes
e artrrite reumató
óide, além de
e possuírem , também, efeitos
e
antiin
nflamatórios.. Baseados nestes
n
fatos, Wang e cols.
c
investigaram os e
efeitos analg
gésicos dessas vitamin
nas em rato
os em
mode
elos de dor neuropática
n
causada porr compressão do gânglio
o espinal ou ligadura do nervo
ciátic
co. Após a in
ndução de neuropatia,
n
o
os animais apresentara
a
m diminuiçã
ão significativa da
latência de retirrada da patta no teste de hiperalgesia térmica (teste d
de Hargreav
ves) e
dimin
nuição no liimiar de re
etirada da p
pata medida
a no teste mecânico ((estimulação
o com
filamentos de vo
on Frey). A injeção inttraperitoneall das vitaminas B1, B6
6 ou B12 re
eduziu
e a hiperalg
gesia térmicca. Além disso, a com
mbinação da
as três vitaminas
signifficantemente
apres
sentou efeito
o sinérgico neste
n
teste. A administra
ação repetitiva do comp lexo de vitaminas
esia induzida
B porr uma ou duas semanas produziu iniibição de lon
nga duração da hiperalge
a pela
comp
pressão e/ou
u ligadura. Entretanto, a s vitaminas não afetaram
m a hiperalg
gesia mecânica ou
a sensação norm
mal à dor. Embora oss resultados
s tenham mostrado
m
m aior eficácia
a dos
tratamentos com
m as vitaminas no teste térmico, os autores sug
gerem uma possível utilidade
clínica para as vitaminas B no tratam
mento de do
ores de orig
gem neurop
pática após dano,
inflam
humanos.
mação, dege
eneração ou outras deso rdens no sis
stema nervos
so de seres h
Nota da redação: O estudo reforçou a q
que já se supunha, enfa
atizando a u tilização con
njunta
das v
vitaminas pa
ara tais efeittos. Além dissso, o autorr somente de
estacou sua utilização clínica,
não m
mencionando
o, nem supo
ondo, os meccanismos farmacológicos pelos quaiis estas vitaminas
poderiam estar agindo.
a
Tamb
bém seria in
nteressante que
q
fosse feita a injeção
o intratecal destas
d
vitam
minas e/ou complexos, visto
v
que são
o hidrossolúv
veis e, porta
anto, incapazzes de atrav
vessar
a barrreira hemato-encefálica e alcançar o sistema ne
ervoso centrral.
Referrência: Thiam
mine, pyrido
oxine, cyano
ocobalamin and
a
their com
mbination in hibit therma
al, but
not m
mechanical hyperalgesia
h
in rats with
h primary se
ensory neuro
on injury. Pa
ain 114: 266
6-277,
2005.
8. Errimertalgia hereditária
h
- mutação e
em canais Nav 1.7 caus
sa aumento de excitabilidade
neuro
onal
Mutações no ca
anal de sód
dio (Na+) sensível à tetrodotoxiina (TTX-s) Nav 1.7 estão
relacionadas com
m uma neuro
opatia herediitária conhec
cida como eritermalgia, caracterizad
da por
verm
melhidão da pele
p
e sensa
ações interm
mitentes de queimação
q
nas extremid
dades. Cumm
mins e
cols.,, pesquisado
ores america
anos, observ
varam altera
ações eletroffisiológicas e
em neurônio
os que
expre
essam esse
es canais mutantes,
m
a s quais resultam em aumento d
da excitabilidade
neuro
onal. Este effeito deve co
ontribuir parra os sintom
mas da eriterrmalgia here
editária, já que
q
os
canaiis Nav 1.7 são express
sos preferen
ncialmente em
e
nocicepttores e neurrônios simpáticos
perifé
éricos.
Nota da redação: No boletim
m nº 45 (vejja na seção Baú do DOL
L) alertamoss sobre a po
ossível
partic
cipação desttes canais na dor inflam
matória. Nes
ste trabalho mais recentte, sugere-se que
uma alteração ge
enética neste
es canais po
ode ser a cau
usa de uma neuropatia
n
h
hereditária.
Referrência: Electtrophysiological propert ies of mutant Nav1.7 sodium
s
chan
nnels in a painful
p
inherrited neuropa
athy. The J Neurosci
N
24((38):8232-8
8236, 2004.
9. Es
studo demon
nstra que o efeito analg ésico da fen
ntanila depen
nde da ativa
ação de cana
ais de
potás
ssio sensíveis ao ATP
A fen
ntanila é uma
a droga agonista de recceptores opió
óides (particularmente d
do tipo m-op
pióide)
utiliza
ada clinicam
mente para tratamento da dor. Pesquisadores da Universsidade Federral de
Minas
s Gerais (UFMG)
(
dem
monstraram que o efeito analgésico da m
mesma sob
bre a
hiperrnocicepção aguda
a
induz
zida por carra
agenina na pata de ratos é revertido
o pelo tratam
mento
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dos a
animais com
m os inibido
ores específficos de can
nais de potá
ássio (K+) sensíveis ao
o ATP
(K+A
ATP) glibenc
clamida e to
olbutamida, indicando que
q
canais K+ATP partticipam do efeito
analg
gésico induziido pela fenttanila em rattos.
Nota da redação
o: A literatu
ura recente tem demonstrado que
e a antinociicepção periiférica
causa
ada por algu
umas substâncias analgé
ésicas como a morfina, a dipirona, o diclofenaco, ou o
agonista κ-opióid
de bremazoc
cina, é reverrtida pelo tra
atamento co
om inibidoress específicos
s para
canaiis K+ATP (Rodrigues e Duarte,
D
2000
0; Amarante
e e cols., 200
04; Alves e ccols., 2004 – veja
referê
ências abaix
xo). Como visto
v
no resu
umo do artig
go supracita
ado, a fenta nila também
m tem
sua a
ação analgé
ésica mediad
da por esse s canais. Es
sses dados, em suma, sugerem que os
canaiis K+ATP podem
p
partiicipar do effeito antino
ociceptivo de várias ou
utras substâ
âncias
analg
gésicas.
Referrências:
 Rodrigues AR, Castro
o MS, Franccischi JN, Pe
erez AC, Dua
arte ID. Parrticipation off ATPnociceptive effect
e
of fenttanyl in rats. Braz
sensitive K+ channels in the per ipheral antin
J Med Bio
ol Res. 2005 Jan;38(1):9
91-7. Epub 2005
2
Jan 18.
e LH, Alves DP, Duarte ID. Study of
o the involv
vement of K+
+ channels in the
 Amarante
periphera
al antinocice
eption of the
e kappa-opioid receptorr agonist brremazocine. Eur J
Pharmaco
ol. 2004 Jun
n 28;494(2-3
3):155-60.
D
Tatsuo MA, Leite
e R, Duarrte ID. Diclofenac-ind
duced perip
pheral
 Alves DP,
antinociception is as
ssociated w
with ATP-sen
nsitive K+ channels
c
acttivation. Life
e Sci.
2004 Aprr 2;74(20):2
2577-91.
ensitive K(+) channels in the perip
pheral
 Alves D, Duarte I. Involvementt of ATP-se
antinociceptive effec
ct induced b
by dipyrone. Eur J Pharrmacol. 2002
2 May 24;4
444(12):47-52
2.
ntinociceptive
e effect indu
uced by morrphine
 Rodrigues AR, Duarte ID. The peeripheral an
is assoc
ciated with
h ATP-senssitive K(+) channels. Br J P
Pharmacol. 2000
Jan;129(1):110-4.
Referrência: Participation of ATP-sensitive
A
e K+ channe
els in the peripheral antiinociceptive effect
of fen
ntanyl in rats. Brazilian Journal
J
of M edical and Biological
B
Res
search 38:9 1-97, 2005.
10. P
Participação de
d mecanism
mo colinérgicco espinal no
os efeitos da
a aspirina e p
paracetamoll
Têm--se demonsttrado que drogas
d
analg
gésicas e antiinflamató
a
órias não-essteroidais (A
AINEs)
como
o a aspirina e o parace
etamol inibe
em dores de
e origem nã
ão-inflamató
ória causada
as por
estim
mulação térm
mica, viscerral e mecâ
ânica em ra
atos e cam
mundongos por atuação em
meca
anismos cen
ntrais como o sistema colinérgico. Em vista disso, Abe
elson e cols
s., da
Unive
ersidade de Uppsala (Suécia), de
emonstraram
m que a ad
dministração
o subcutâne
ea de
aspirina aumenta
a, enquanto de paracettamol diminu
ui, a liberação de acetillcolina na medula
m
nal de ratos. As mesmas
s drogas não
o alteraram a liberação espinal
e
de accetilcolina qu
uando
espin
administradas po
or via intrate
ecal. Os resu
ultados apontam para aç
ção supraesp
pinal da aspirina e
do pa
aracetamol interferindo com mecan
nismos desc
cendentes ca
apazes de a lterar a libe
eração
espin
nal de acetilc
colina.
Referrência: Spinal cholinergic involveme
ent after tre
eatment with aspirin an
nd paracetam
mol in
rats. Neuroscienc
ce Letters 36
68:116-120,, 2004.
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