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1. CO
OX-3, uma proteína derivada do g
gene da COX
X-1, é o alv
vo de ação do paracetamol?
Ayoub e cols. demonstrara
d
am pela prrimeira vez “in vivo” que o efeitto analgésic
co do
parac
cetamol pare
ece depende
er de sua açção sobre a ciclooxigena
ase 3 (COX--3), uma pro
oteína
derivada do gene
e responsáve
el pela expre
essão da enzima COX-1. Os autoress observaram
m que
f
capaz de
e inibir a p
produção de
e prostaglandinas em v
várias regiões do
o paracetamol foi
sistem
ma nervoso central (SNC) e que esstas regiões correspondiam às regiõ
ões onde a COX-3
C
era e
expressa. Alé
ém disso, ob
bservaram q
que este efe
eito do parac
cetamol sob
bre a produç
ção de
prosttaglandinas no SNC esttava diminuíído em anim
mais deficien
ntes para o gene da COX-1.
Estes
s resultados sugerem ma
ais uma vezz que a inibiç
ção da COX-3 é o mecan
nismo pelo qual
q
o
parac
cetamol exerrce seus efeitos analgés icos.
Referrência: (288
8-P265) The
e analgesic action of paracetamol
p
in mice is dependent on a
cyclooxygenase-1
1 gene-deriv
ved protein. Is cyclooxyg
genase-3 the
e target for p
paracetamoll?
Autorres e proced
dência do es
studo: Samiir S. Ayoub, Renia M. Botting,
B
Dere
ek A. Willou
ughby,
Paul R. Colville-N
Nash - Expe
erimental Pa
athology, William Harvey
y Research Inst, London, UK
(Spon
n: Samir Ayo
oub).
2. Efeito perifé
érico da droga agonis ta opióide Loperamide
e sobre a dor neuropática
O efe
eito analgés
sico periféric
co de opióid
des tem sid
do bastante investigado
o em modelos de
hiperralgesia infla
amatória. No
o entanto, p
poucos traba
alhos demon
nstram a açção destas drogas
d
em m
modelos de dor neuropá
ática. Neste sentido, Joh
hanek e cols
s., da Unive
ersidade de Johns
Hopk
kins, EUA, de
emonstraram
m que o Lope
eramide, considerado um
m agonista o
opióide perifférico,
possu
ui efeito an
nti-hiperalgésico em mo
odelo de do
or neuropáttica induzida
a por ligadura e
trans
secção do ne
ervo espinall L5. Este e studo reforç
ça a importâ
ância dos effeitos analgé
ésicos
perifé
éricos dos opióides, evid
denciando a importância
a do desenvo
olvimento de
e drogas op
pióides
com ação periférica.
Referrência: (79-P
P56) Loperamide, a periipherally actting opioid agonist, reve
erses hypera
algesia
induc
ced by spinal nerve ligattion in rat.
Autorres e proced
dência do es
studo: Lisa M
M. Johanek, Beom Shim
m, Sylvia J. H
Horasek, Ma
atthias
Ringk
kamp, Sriniv
vasa N. Raja
a, Richard A . Meyer - Neurosurgery, Anesthesio
ology and Applied
Physiics Lab, John
ns Hopkins Univ,
U
Baltimo
ore, USA (Sp
pon: Lisa Joh
hanek).
3. M
Mecanismos de supre
essão do TNF alfa em mode
elo clínico de inflam
mação
Estud
do realizado por Gordon
n e cols., da
a Universida
ade de Mary
yland, EUA, testou os efeitos
e
agudos antiinflam
matórios e analgésicos de um agente anti-TN
NFα em mo
odelo human
no de
injúriia tecidual, no qual os
s indivíduoss foram sub
bmetidos à extração do
o terceiro molar.
m
Tecid
dos para bió
ópsia foram colhidos an
ntes e 48 horas
h
após a cirurgia e o perfusa
ato da
subm
mucosa no lo
ocal foi obtido por meio de microdiálise durante até 4 horass após o pro
ocesso
cirúrg
gico. Como controle
c
pos
sitivo usou-sse a droga antiinflamatória não-este
eroidal cetorolaco,
a qual suprimiu significativa
amente a p
produção de
e prostaglandina E2 (PG
GE2) e a dor.
d
O
ercept (antiicorpo monoclonal antti-TNFα) tam
mbém induz
ziu diminuiçção da PGE
E2 e,
etane
com placeb
comp
parado ao tratamento
t
bo, redução
o na dor. O infiltrado de leucócitos e
macrrófagos estava aumenta
ado no perío
odo de 48 horas
h
após a cirurgia, ccontrastando
o com
valorres obtidos antes
a
da ciru
urgia. Com b
base nestes resultados, os autores concluíram que a
dose de etanerce
ept pré-operratória levou
u a um pequ
ueno efeito antiinflamató
a
ório e analgésico,
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indica
ando que a inibição do
o TNF-α em
m humanos modula apenas os esttágios inicia
ais da
inflam
mação.
Referrência: (322
2-P299) Me
echanisms o
of TNF alph
ha suppress
sion in a cclinical mod
del of
inflam
mmation.
Autorres e proced
dência do esttudo: Sharon
n M. Gordon
n, Ciao-Min Wang,
W
Christtine Picco, Sharon
Wahl, Raymond A.
A Dionne. - Biomedical Science, Un
niv of Maryland, Baltimorre, USA; Paiin and
Neuro
osensory Mechanisms,
M
NIDCR, NIH, Bethe
esda, USA;
; Medical School, Viirginia
Comm
monwealth Univ,
U
Richmond, USA; O
Oral Infectio
on and Immunity, NIDC
CR,NIH, Beth
hesda,
USA.
4. Ativação de re
eceptores ativados por p roteases (PA
AR2) estaria envolvida n
na dor associiada à
el (IBS)
síndrome do intestino irritáve
A hip
peralgesia visceral
v
e so
omática cau
usada por proteases
p
attiva recepto
ores ativado
os por
prote
eases do tipo
o 2 (PAR2). Nesse sentid
do foi estudado o envolv
vimento de proteases e PAR2
na do
or associada
a à síndrome
e do intestin o irritável (IIBS). Biópsia
as de 16 paccientes-conttrole e
16 p
pacientes co
om IBS foram realiza
adas ao nív
vel dos cólons ascend
dente e re
eto e,
poste
eriormente, foram feitas
s culturas d essas célula
as. Avaliou-s
se a atividad
de proteolítica no
sobre
enadante das culturas e o efeito desstes sobrena
adantes sobrre a mobiliza
ação de cálc
cio em
célula
as do gânglio da raiz dorsal. O a
aumento da
a atividade proteolítica associada à IBS
provo
oca mobiliza
ação de cálcio em neurô
ônios sensorriais e conse
eqüente hipe
eralgesia vis
sceral.
Em v
vista dessas
s observaçõ
ões, os auttores sugere
em que os PAR2 pode
em ser um
m alvo
terap
pêutico importante no tra
atamento da
a dor provoc
cada por IBS.
Referrência: (104-P81) Protea
ase - activatted receptor - 2 (PAR2) activation
a
iss a major patthway
in pain associated
d with irritab
ble bowel sy
yndrome (IBS
S).
Autorres e proced
dência do es
studo: N.Cen
nac1; K.Chapman1; P.A
Andrade-Gord
don2; J.GerraldoFerra
az3; C.Andrrews3; E.Sh
haffer3; N.V
Vergnolle1 - 1. Pharm
macology a nd Therape
eutics,
Unive
ersity of Ca
algary, Calg
gary, Canad
da; 2. Rese
earch and Developeme
D
ent, Johnson
n and
Johns
son, Springh
house, USA;; 3. Medeci ne, University of Calgary, Calgary,, Canada (S
SPON:
Natha
alie Vergnollle).
5. En
nvolvimento de receptorres nicotínico
os tipo alfa--7 na hiperalgesia mecâ
ânica induzid
da por
CFA e
em ratos
Para avaliar a eficácia
e
do agonista
a
doss receptores
s nicotínicos alfa-7 N-TC
TCDHC (N[(3
3R)-1necarboximid
de
dihydrro-chloride)
azabiicyclo[2.2.2]]oct-3-yl]-5--(2-pyridinil))-2-thiophen
foi
utiliza
ado o modelo de dor inflamatória in
nduzida por adjuvante completo
c
de
e Freund (CF
FA). O
limiarr de hiperalg
gesia à estim
mulação me cânica foi medido
m
por meio
m
de um analgesiôme
etro e
os re
esultados obttidos mostra
aram que o N-TCDHC re
everteu a hip
peralgesia in
nduzida pelo
o CFA,
sendo
o que o anttagonista nicotínico não
o-seletivo mecamilamin
m
a reduziu o efeito prod
duzido
pelo agonista, demonstrando, desse mo
odo, a impo
ortância do receptor niccotínico alfa-7 na
respo
osta anti-hip
peralgésica obtida
o
neste modelo de dor
d inflamató
ória.
The
alpha
Referrência:
(151-P128)
a
7
nico
otinic
rece
eptor
agon
nist,
N-[(3
3R)-1azabiicyclo[2.2.2]]oct-3-yl]-5--(2-pyridinyl)
l)-2-thiophen
necarboxamide
dihydro-chlloride,
reverrses FCA - in
nduced mech
hanical hype ralgesia in the
t
rat.
Autorres e proced
dência do estudo: Step hen J. Medh
hurst, Jon P.
P Hatcher, IIain P. Ches
ssell Neuro
ology and GI CEDD, GlaxoSmithKlin
ne, Harlow, UK.
U
6. Re
eceptor para prostagland
dina E2 EP4 parece ser o responsável pela prod ução de AMPc em
célula
as do gânglio
o da raiz dorrsal de ratoss
Pesqu
uisadores da
d Universid
dade de Ho
ong Kong investigaram
m o papel dos subtipo
os de
recep
ptores para prostaglandina E2 na re
egulação da
a atividade da
d enzima a
adenilato ciclase e
produ
ução de AMP cíclico (AM
MPc). Por m
meio de cultu
uras de células do gâng
glio da raiz dorsal
d
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(GRD
D) obtidas de
e ratos e marcação desssas células com adenin
na marcada com trício ([3H](
adenina), os autores avaliara
am a produçção de AMPc
c marcado ([3H]-AMPc)
(
após a apliicação
de ag
gonistas sele
etivos para os
o subtipos d
de receptore
es EP EP1 (O
ONO-DI-004)), EP2 (ONO
O-AE1259-0
01), EP3 (O
ONO-AE-248)) e EP4 (ON
NO-AE1-329
9). Os resulttados observ
vados mostraram
que a
apenas após
s a aplicação do agonissta EP4 houv
ve aumento na produçã
ão de [3H]-A
AMPc.
Além disso, este agonista mostrou
m
eficá
ácia similar à da aplicaç
ção de PGE2
2 na produç
ção de
[3H]--AMPc, o que
e sugere fortemente que
e este seja o subtipo de receptor EP
P responsáve
el pela
modu
ulação da attividade da adenilato cicclase e cons
seqüente produção de A
AMPc associada à
hiperralgesia indu
uzida pela PG
GE2 em célullas do GRD de
d ratos.
Referrência: (26-P3) Effects on
o cyclic AM
MP productio
on in rat dorrsal root gan
nglion cells of costimu
ulation with prostaglandi
p
in E2 recepto
tor subtype specific
s
agon
nists.
Autorres e proced
dência do estudo:
e
Hele
en Wise. Ph
harmacology, The Chine
ese Univ of Hong
Kong, Hong Kong
g (Spon: Pho
oon Ping Che
en).
7. A
Agonistas de
e receptore
es canabinó
óides CB2 podem serr bons med
dicamentos para
tratamento da do
or crônica inflamatória o
ou neuropátic
ca
O papel dos rece
eptores cana
abinóides na dor foi dem
monstrado po
or diversos autores, inc
clusive
com ênfase em efeitos mediados pelo ssubtipo CB2. Pesquisado
ores america
anos liderad
do por
Garth
h Whiteside demonstrara
am que o ag
gonista selettivo de recep
ptores CB2 G
GW405833 possui
p
poten
nte efeito an
ntihiperalgésico tanto so bre a dor infflamatória quanto neuro
opática. Utilizando
mode
elos de dor crônica infla
amatória (Ad
djuvante Co
ompleto de Freund
F
– CFFA) e neuropática
em c
camundongo
os, os autores mostrarram que a dose de 30mg/kg de GW405833
3 (via
intrap
peritoneal) foi
f altamente
e eficaz em diminuir a hiperalgesia
h
mecânica, o que não oc
correu
quando o experrimento foi realizado em
m camundo
ongos nocau
ute para os receptores CB2.
Entre
etanto, a dose de 100
0mg/kg da droga mos
strou tanto efeitos an
nalgésicos quanto
sedattivos, em am
mbos os animais (nocau
utes ou não para recepttores CB2). Com base nestes
n
participação
dados, concluiu--se que os receptores CB2 têm importante
i
o na hiperalgesia
induz
zida pelo CFA
A, porém, se
eus efeitos a
analgésicos e sedativos não seriam mediados apenas
por e
esse subtipo de receptor. Desta form
ma, os CB2 seriam
s
um po
otencial alvo
o terapêutico
o para
droga
as seletivas,, com meno
or probabilid
dade de aprresentarem os efeitos ccolaterais ce
entrais
causa
ados pelos agonistas
a
can
nabinóides n
não-seletivos
s.
Referrência: (567
7-P173) The antihyperalg
gesic, but not the analg
gesic, activitty of the sellective
CB2 rreceptor ago
onist, GW405
5833, is med
diated by the CB2 receptor.
Autorres e proced
dência do es
studo: Garth
h T. Whiteside, Susan L.
L Gottshall, Jamie M. Boulet,
B
Suzanne M. Cha
affer, Augus
sta E. Garri son, Kennetth J. Valenz
zano. Pharm
macology, Purdue
P
ma Discoverry Research, Cranbury, N
NJ, USA (Spo
on: Garth Whiteside).
Pharm
8. Dip
pirona e o risco de discrasias sanguííneas e agra
anulocitose
Hollin
ngton e cols., pesquisadores alem
mães, estud
daram o ris
sco de dessenvolvimentto de
discra
asias sangüííneas e agra
anulocitose d
desencadead
da pelo uso de
d dipirona no tratamen
nto da
dor pós-operató
ória. Neste trabalho foram avaliados 7993
3 pacientess. Os resultados
obserrvados mosttraram que a dipirona in
nduz discrasiias sanguíne
eas e que essta indução ocorre
o
com freqüência maior
m
que a reportada na literatura
a. Além diss
so, os dadoss indicaram que o
risco de agranulocitose é ra
aro e pode ser prevenid
do através de
d manejo clínico adeq
quado,
como
o por exemplo, a administração de G
G-CSF.
Referrência: (293
3-P270) Dipy
yrone and tthe risk eva
aluation of serious
s
bloo
od dyscrasias and
agran
nulocytosis in
i postoperative pain tre
eatment: A case
c
- contro
ol study.
Autorres e proced
dência do esttudo: I. Holllington1; M.Haas2; A.Stachon3; M.Z
Zenz4; C.Ma
aier1 Bochum, Bo
1. Pa
ain Managm
ment, Ruhr University B
ochum, Germany; 2. D
Dept. Of Internal
Medic
cine, Ruhr University
U
Bo
ochum, Boc hum, Germa
any; 3. Dep
pt. Of Clinica
al and Laboratory
Medic
cine, Ruhr University
U
Bochum,
B
Bocchum, Germ
many; 4. De
ep. Anesthessiology, Inte
ensive
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Care and Pain Management,, Ruhr Unive
ersity Bochu
um, Bochum, Germany ((SPON: Christoph
Maierr).
9. Injjeção de forrmalina perifférica induz aumento a longo prazo
o da expresssão de COX--1 por
ativação de células da glia na
a medula esp
pinal
Por m
meio de marrcadores esp
pecíficos para
a as enzimas ciclooxigen
nase-1 e -2 (COX-1 e COX-2,
respe
ectivamente)) na medu
ula espinal , pesquisad
dores chine
eses demon
nstraram que a
administração de
e formalina nos tecidos periféricos contribui pa
ara a ativaçã
ão da micro
oglia e
hiperralgesia de longa duraç
ção. Os ressultados mostraram que
e a formalin
na 5% (100 µl),
injeta
ada na regiã
ão plantar da
a pata direita
a de ratos, promove
p
aumento na ex
xpressão de COX1 nas
s células da glia, o qual se inicia e
entre um e três
t
dias após a injeção
o da formaliina. O
aume
ento na expressão de COX-1
C
foi ai nda mais ev
vidente 14 dias
d
após a formalina. Dessa
forma
a, os autores sugerem que
q
as célula
as gliais da medula espiinal podem e
estar sintetizando
prosttaglandina E2, contribuin
ndo para a ssensibilização
o central e hiperalgesia.
h
Referrência: (11
14-P91) Perripheral forrmalin injection induc
ces long la
lasting incrreased
cyclooxygenase 1 expression
n by glial cellls in the spin
nal cord.
Autorres e proc
cedência do
o estudo: K
Kaiyuan Fu
u, Feiyu Zh
hang, You Wan, Zhen
nkang
Zhang,Willian Ma
aixner, Alan R. Light. Ce
enter for TM
MD & Orofaciial Pain, Pek
kin Univ School of
Stom
matology, Beiijing, China (SPON: Alan
n Light).
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