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1. Inibidor não-c
competitivo do
d transporttador de norrepinefrina XEN2174
X
pod
de ser uma droga
eficaz
z para alívio da dor neurropática perssistente
Traba
alho apresen
ntado pelo grupo
g
austra
aliano lidera
ado por Marree Smith a valiou a pottência
anti-a
alodínica do
o inibidor nã
ão-competiti vo do trans
sportador de
e norepinefrrina XEN217
74 em
ratos
s tolerantes à morfina e quando cco-administrrado com morfina
m
(it) ou ioimbina
a (it).
Basea
ados em es
studos anterriores que h
haviam dem
monstrado que o XEN2 174 produz antialodin
nia depende
ente de dose
e quando in
njetado via intratecal
i
em
m ratos naiv
ve submetid
dos ao
mode
elo de dor neuropática
a por consttrição crônic
ca do nervo ciático (C
CCI), os au
utores
verificaram que os níveis
s anti-alodín
nicos (pata
a ipsilateral) e antino
ociceptivos (pata
contrralateral) pro
oduzidos pelo XEN2174
4 (10nmol) não
n
se diferriram significcantemente entre
os ra
atos morfina
a-tolerantes e ratos qu
ue nunca ha
aviam receb
bido opióide
es. A combinação
intrattecal de baix
xas doses de
e XEN2174 e morfina prroduziu sinergismo anti--alodínico, e a coadministração it de ioimbina
a atenuou ccompletamente o efeito
o anti-alodín
nico do XEN2174,
confirrmando o mecanismo
m
de ação. Destta forma, os
s pesquisado
ores sugerem
m que o XEN
N2174
pode ser uma nova promessa
a para alívio
o da dor neuropática persistente em humanos.
Referrência: (659
9-P265) Inttrathecal XE
XEN2174 pro
oduces sign
nificant anti
ti – allodyn
nia in
morp
phine – tolera
rant rats usin
ng the CCI – model of pe
ersistent neu
uropatic pain
n.
Autorres e proced
dência do estudo: M.T.S
Smith1; C.K.Nielsen1; J.Hwang1; S. Kydd1; B.W
Wyse1;
R.J.Le
ewis2,3; R.Drinkwater3 - 1. The S
School of Ph
harmacy, Th
he University
y of Queensland,
Brisbane, Australia; 2. The Institute
I
for Molecular Bioscience,
B
The
T
Universitty of Queensland,
Brisbane, Australlia; 3. Xenom
me Ltd, Brisb
bane, Austra
alia (SPON: Maree Smith
h).
2. Te
erapia com acupuntura
a
manual
m
e ele
etroacupuntura podem ser
s potentess estratégias
s para
alivia
ar a dor da artrite
Estud
do realizado
o por Bai et al. investtigou o efeitto analgésic
co resultantte da acupu
untura
manu
ual e eletro
oacupuntura em model o de dor artrítica
a
em ratos, o q
qual consisttia na
administração de
e carragenina
a na cavidad
de articular do
d joelho esq
querdo do a nimal. Os au
utores
do trabalho ava
aliaram dife
erenças no efeito analgésico de 4 diferente
es acuponto
os na
acupu
untura manual e també
ém diferente
es efeitos na
a eletroacup
puntura com
m baixas (2 Hz) e
altas (100 Hz) freqüência
as de estim
mulação elé
étrica, e observaram se o efeitto da
eletro
oacupuntura
a era revertido pela nalo
oxona. Os re
esultados mostraram
m
qu
ue a aplicaç
ção da
acupu
untura man
nual nos 4 acuponto
os diferente
es preveniu
u, de man
neira simila
ar, o
comp
portamento de dor decorrente da administraç
ção intra-artticular de ca
arragenina. Além
disso
o, a eletroacupuntura prreveniu os c omportamen
ntos de dor de maneira
a similar nas
s duas
freqü
üências de es
stimulação, efeito este rrevertido pela naloxona. Os resultad
dos indicam que a
acupu
untura manu
ual e a eletrroacupunturra podem se
er potentes estratégias
e
p
para aliviar a dor
da arrtrite.
Referrência: (459-P65) Analgesic effects o
of acupucturre on the artthritic pain m
model of rats
s.
Autorres e proced
dência do es
studo: S.Bai 1,2; J.Oh1,2
2; K.Sung3 - 1. Anesthe
esiology and
d Pain
Medic
cine, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea; 2. Medical Res
search
Cente
er, Yonsei University
U
Co
ollege of Med
dicine, Seou
ul, South Korea; 3. Won
nkwang Univ
versity
Orien
ntal Medical School, Ik-san, South K orea (SPON: Joong Woo
o Leem).
3. Im
magens obtid
das por ress
sonância ma
agnética fun
ncional (fMR
RI) sugerem envolvimen
nto da
forma
ação reticula
ar mesencefá
álica na dor neuropática em humano
os
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Estud
do apresentado por pesquisadorres ingleses
s correlacio
onou a ativ
vação de áreas
mese
encefálicas à hiperalgesia
a mecânica secundária induzida
i
em modelo de sensibilizaçã
ão por
calor e aplicaçã
ão de capsa
aicina (45ºC
C de calor seguido de aplicação
o de 0,075%
% de
capsa
aicina) nas pernas de 12 voluntá
ários saudáv
veis. Image
ens obtidas por resson
nância
magn
nética funcio
onal (fMRI) foram utilizad
das para ava
aliar a ativaç
ção cerebrall pela estimu
ulação
mecâ
ânica por filamentos de
e von Frey
y. Todos os indivíduos desenvolve
eram hiperalgesia
secun
ndária e as imagens mo
ostraram ma
aior estimula
ação no cere
ebelo, na su
ubstância cin
nzenta
periaquedutal (PA
AG) e núcleo cuneiform
me (NCF). Os
s pesquisado
ores acredita
am ser a primeira
evidê
ência em hum
manos do pa
apel do NCF e da PAG na
a hiperalgesiia secundária
a.
Referrência: (119
9-P96) FMRii evidence for midbraiin reticular formation iinvolvementt in a
huma
an model of neuropathic
c pain.
Autorres e pro
ocedência do
d
estudo:: L.Zambre
eanu1,2; R.G.Wise1,2;
R
; J.C.Brook
ks1,2;
G.Ian
nnetti1,2; I.Tracey1,2 - 1. Human Anatomy and
a
Genetics
s, Oxford Un
niversity, Oxford,
Unite
ed Kingdom;; 2. FMRIB Centre, Dep
pt of Clinica
al Neurology
y, Oxford Un
niversity, Oxford,
Unite
ed Kingdom (SPON: Laurra Zambrean
nu).
4. Re
eceptores canabinóides do
d tipo 2 (CB
B2) na medu
ula espinal contribuem
c
e
efetivamente
e para
o efeito antinocic
ceptivo dos canabinóides
c
s de origem exógena
Traba
alho realizad
do por Belttramo et all. avaliou o potencial efeito anti-h
hiperalgésico
o dos
agonistas de rec
ceptores can
nabinóides d
do tipo 2 (+)AM1241 and
a
L76824
42, em diferrentes
mode
elos de dor in
i vivo e in vitro, e veriificou a pres
sença e func
cionalidade d
desses recep
ptores
na m
medula espin
nal de ratos.. Os resulta dos mostrarram que os dois agonisstas reduzira
am os
comp
portamentos nocifensivos nos modellos de dor in
n vivo e que este efeito e
era revertido
o pelo
SR14
44528, antag
gonista de re
eceptores CB
B2. Em mod
delo de dor neuropática,
n
o método de
d RTPCR mostrou qu
ue, em animais falso-o
operados, os
o receptore
es CB2 apre
resentavam baixa
expre
essão no corno dorsal da
d medula e
espinal enqu
uanto que, nos
n
animais operados, houve
aume
ento na exprressão desse
es receptore
es no lado ip
psilateral à cirurgia
c
ligad
dura de nerv
vo. No
estud
do in vitro, os resultad
dos também
m foram ind
dicativos de que os ag
gonistas CB2 são
capaz
zes de reduz
zir a nocicepção por ação
o direta no sistema
s
nerv
voso central..
Referrência: (784-P26) Eviden
nce of the p resence of functional
f
cannabinoid ty
ype 2 recepttors in
spina
al cord and th
heir contribu
ution to antin
nociception.
Autorres e procedência do estudo:
e
M.B
Beltramo; N..Bernardini; S.Fredduzzzi; M.Campa
anella;
M.Ga
amba; R.Bertorelli; A.R
Reggiani - Neurobiology, Schering
g-Plough Re
esearch Insttitute,
n, Italy (SPON: Massimiliiano Beltram
mo).
Milan
5. Po
otencial analg
gésico de en
ndopeptidase
es clostridiais
O esttudo em que
estão avaliou
u a atividade
e de endope
eptidades de neurotoxina
as clostridiais nos
nocic
ceptores, lev
vando à inib
bição susten
ntada da neurotransmissão e, conssequentemen
nte, à
analg
gesia. Conju
ugados prottéicos conte
endo domínios de endopeptidasess da neurottoxina
botulínica acoplados à lectina Erythina ccristagalli (E
ECL) inibiram
m a liberação
o de substân
ncia P
(SP), em cultura de neurônio
os do gânglio
o da raiz dorrsal (GRD), e de glicina,, em neurônios da
medu
ula espinal (SC), via clivagem de pro
oteínas SNA
ARE. A admin
nistração intrratecal de LH
HN/AECL inibiu as re
espostas evocadas por fibras C, porém
p
sem efeito em fibras A-be
eta. A
administração in
ntratecal ou subcutânea
a de LHN/A
A-ECL resulto
ou em redu
ução na res
sposta
tardia
a (segunda fase)
f
do testte de formal ina em ratos
s. Com base
e nestes resu
ultados os au
utores
sugerrem que co
onjugados protéicos co
ontendo do
omínios endopeptidasess de neurottoxina
botulínica e EC
CL, desenvolvidos para
a seletivame
ente induzir atividade endoptídica
a em
neurô
ônios nociceptivos, pode
em ser de grrande importtância na terrapia da dor crônica.
Referrência: (412-P18) Analgesic Potentia
al of Clostrid
dial Endopeptidases.
Autorres e proce
edência do estudo: K.A
A.Foster1; J.A.Chaddock
k1; M.J.Dug
ggan1; Y.H.Hall1;
H.J.M
Moulsdale1; R..Aoki2; J..Rubino2; S
S..Khanijou2;; M.Cui2; A..H.Dickenson
n3 - 1. Rese
earch,
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Healtth Protection
n Agency, Salisbury,
S
U
United Kingd
dom; 2. Biologic Sciencces, Allergan
n Inc,
Irvine
e, CA, USA; 3. University College, Lo
ondon, Unite
ed Kingdom (SPON: Keitth Foster).
6. Hiperalgesia induzida por uso crônico
o de opióide
es é depende
ente da exp
pressão de genes,
g
dentrre eles, do re
eceptor beta
a-2 adrenérg
gico
Considerando qu
ue a sensibilização à e
estimulação nociva pode resultar d
da administtração
crônica de opióides (hiperalgesia opióide
e-induzida - HIO), Liang et al. investtigou qual po
oderia
ser a contribuição genética
a para tal ffenômeno. Os
O autores mapearam diversas re
egiões
genômicas que poderiam
p
esttar relaciona
adas à HIO em diversas
s linhagens d
de camundo
ongos.
Como
o resultado, observou-s
se que a ex pressão da HIO sofre fortes
f
influên
ncias genéticas e
que u
um dos segm
mentos gênic
cos funciona
almente asso
ociado ao fen
nômeno faz parte do ge
ene do
recep
ptor beta-2 adrenérgico
o. Usando a
antagonista de receptor beta-2, a butoxamin
na, os
autorres confirmaram que o bloqueio
b
des ses receptorres pode rev
verter a man
nifestação da
a HIO.
Além disso, utiliz
zando camundongos ma
anipulados para
p
não expressarem rreceptores beta-2
b
adren
nérgicos, ob
bservou-se que
q
estes sã
ão necessários para o completo
c
dessenvolvimen
nto da
HIO.
Referrência: (769-P11) Genettic Contributtions to Opio
oid - Induced
d Hyperalgessia in Mice.
Autorres e procedência do estudo:
e
D.Liiang1; G.Lia
ao3; G.Peltz
z3; D.Clark1
1,2 - 1. Sta
anford
Unive
ersity, Palo Alto,
A
CA, US
SA; 2. VAPA
AHCS, Palo Alto,
A
CA, US
SA; 3. Roche
e Bioscience, Palo
Alto, CA, USA (SPON: David Clark).
7. Um
ma nova forrma de plastticidade siná
áptica nas vias
v
de trans
smissão da d
dor medeia a dor
inflam
matória
Um d
dos mecanis
smos propos
stos para hiiperalgesia inflamatória é associado
o ao aumen
nto na
intensidade sináptica durantte o fenôme
eno conhecido como po
otenciação d
de longa du
uração
(LTP)) na comunic
cação entre fibras C e ne
eurônios do corno dorsal. Estudos p révios mostraram
a ind
dução de LT
TP por estim
mulação de alta freqüência (HSF) em um pad
drão diferen
nte do
verificado em fib
bras-C durante a inflam
mação. Neste trabalho, uma nova forma de LT
TP foi
induz
zida por esttimulação de baixa fre
eqüência (LF
FS), mas não HFS, em
m neurônios
s com
proje
eção para a substância
s
cinzenta
c
periiaquedutal (PAG). Foi ve
erificado que
e esta nova forma
de LT
TP, assim como
c
a forrma já desccrita na lite
eratura, tam
mbém reque
er co-ativaçã
ão de
recep
ptores NK1 e NMDA, aumentando a concentraç
ção de cálcio
o intracelula r pós-sinápttica, e
ativação de óxido nítrico sintase (NOS).. O estudo mostrou
m
que
e a atividade
e pré-sináptiica de
a freqüência
a durante inflamação ccausa uma nova forma de LTP ssináptica em
m um
baixa
subgrrupo de neurônios espinais que med
deia a hipera
algesia inflam
matória.
Referrência: (405
5-P11) A novel
n
form of synaptic
c plasticity in pain pa thways mediates
inflam
mmatory paiin.
Autorres e pro
ocedência do
d
estudo: J.Sandkue
ehler; H.Ik
keda; J.Sta
ark - Dept. of
Neuro
ophysiology,, Center for Brain Resea
arch, Vienna,, Austria.
8. Ad
dministração
o por via ora
al do antago
onista de rec
ceptores 5-H
HT2A sarpog relato atenu
ua dor
neuro
opática
Pesqu
uisadores ja
aponeses av
valiaram a e
eficácia analgésica do antagonista d
de receptores 5–
HT2A
A sarpogrela
ato (SPG) em modelos de dor neu
uropática (N
NP), incluind
do neuralgia
a pósherpé
ética e síndrome da dor regional ccomplexa. A alodinia e hiperalgesia
a mecânica foram
avalia
adas com fiilamentos de
e von Frey. No modelo
o de dor pós-herpética,, a administtração
crônica de SPG (30 mg/Kg) atenuou
a
a a lodinia tátil e a hiperalgesia mecâni ca. No mode
elo de
injúriia por consttrição crônic
ca do nervo
o ciático (CCI), a hiperalgesia térm
mica també
ém foi
atenu
uada pela administraçã
a
ão crônica d
de SPG (10
0 ou 20 mg
g/Kg). Esse
es resultados são
consistentes com
m a eficácia clínica
c
do SP
PG no tratam
mento de dores neuropá
áticas. Entretanto,
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futura
as investiga
ações ainda são necesssárias para elucidar o mecanismo de ação do
o SPG
sobre
e a dor neuro
opática.
Referrência: (650
0-P256) Sa
arpogrelate, na oral active
a
5 – HT2A rece
eptor antag
gonist,
atten
nuates allody
ynia and hyp
peralgesia in rodent mod
dels of neuro
opathic pain.
Autorres e procedência do estudo: Y
Y.Inomata1; T.Yano1; K.Inazawa1
1; K.Yamagami1;
K.Saiitou1; K.Kag
gaya2; T.Andoh2; Y.Kurraishi2 - 1. Research La
aboratory I (CNS), Mitsubishi
Pharm
ma Corporattion, Yokoha
ama, Kanaga
awa, Japan; 2. Department of Applie
ed Pharmaco
ology,
Toyama Medical and Pharmaceutical Univ
versity, Toya
ama, Japan (SPON: Yuji Inomata).
9. Prrostaglandina E2 poten
ncializa as rrespostas no
ociceptivas induzidas p
por baixo pH em
huma
anos
o do pH no tecido
A injú
úria celular ou
o mesmo o processo in
nflamatório levam tanto à diminuição
atingido como à liberação de mediadoress inflamatóriios como as prostagland
dinas (PGE2). Este
wied e cols. a hipotetiza
ar que a as
ssociação de
estes dois ffatores levarria ao
fato levou Rukw
aume
ento na dorr inflamatórria. Neste ssentido, os autores demonstraram
m que, embora a
administração de
e PGE2 não
o provocasse
e dor em voluntários,
v
quando asssociada com
m uma
soluç
ção de pH 6,5,
6
a dor provocada pe
ela administtração desta solução era
a aumentad
da. Os
autorres concluíra
am que pro
ovavelmente
e durante o processo inflamatório//lesão tecid
dual a
PGE2
2 potencializa
a a ativação dos nocicep
ptores causada pela diminuição do p
pH.
Referrência: (1240-P110) Pottentiation off nociceptive responses to
t low pH injjection in hu
umans
by prrostaglandin E2.
Autorres e proc
cedência do
o estudo: R.Rukwied1
1; B.Chizh2
2; U.Lorenzz1; S.Marg
garit1;
M.Schmelz1 - 1. Dept. of Anaesthesio
ology and In
ntensive Care Medicine
e, Clinical Faculty
Mann
nheim, Unive
ersity of Heidelberg, Ma
annheim, Ge
ermany; 2. GlaxoSmithK
Kline, Cambridge,
Unite
ed Kingdom (SPON: Rom
man Rukwied
d).
10. Estudo ran
ndomizado, duplo-cego,, placebo-controlado do
d efeito d
da administtração
intrattecal de zico
otidine em ad
dultos com d
dor crônica severa
s
Pesqu
uisadores am
mericanos avaliaram
a
oss efeitos ana
algésicos da
a administra
ação intratec
cal de
ziconotide (um bloquedor
b
de
e canais de cálcio do tip
po-N) por 3 semanas e m 112 pacie
entes,
contrra 108 que receberam
m placebo. Os efeitos adversos também fora
am monitorrados.
Observou-se que
e o grupo de
d pacientess tratados com
c
ziconottide em dosses relativam
mente
baixa
as apresento
ou maior sa
atisfação (m
mensurada pela
p
escala de satisfaçã
ão CGI – Clinical
C
Globa
al Impressio
on) e tiveram
m melhor co
ontrole da dor, avaliada
a pela escala
a analógica visual
de intensidade de
e dor. Os prrincipais efei tos adversos
s foram náusea e confussão mental. Estes
onstram mais vez o po
oder da administração intratecal do ziconotid
de na
resulttados demo
terap
pia de dores severas.
Referrência: (137
76-P246) A randomized,
r
double-blind, placebo-c
controlled stu
tudy of intrathecal
(it) ziiconotide in adults with severechron
nic pain.
Autorres e proc
cedência do
o estudo: M.Wallace1;; E.Ludingto
on2; D.Elliss2; R.Kartz
zinel2;
G.McLellan2 - 1. University of
o California San Diego Medical
M
Centter, La Jolla, CA, USA; 2.
2 Elan
Pharm
maceuticals, Inc., San Diego,
D
CA, US
SA (SPON: Mark
M
Wallace
e).
Alertando
11. M
Médico explic
ca os riscos do paraceta
amol e diz que não sabe
e por que o remédio con
ntinua
no mercado
Pesqu
uisa divulgad
da pela revis
sta New Scie
entist alerta sobre os ris
scos que o p
paracetamol traz à
saúde
e, relatando
o que o med
dicamento to
ornou-se o maior causa
ador de insu
uficiência hepática
nos E
Estados Unid
dos (EUA). A proporção
o de problem
mas hepátic
cos causadoss pelo analg
gésico
aume
entou aproxiimadamente
e 80% no an
no de 2003 quando
q
comparada à do
o ano de 199
98. Os
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cientistas conclu
uíram que ultrapassar
u
a dose máx
xima de 8 comprimidoss/dia pode ser o
suficiiente para ca
ausar insufic
ciência hepáttica e levar à morte.
O to
do Hospita
oxicologista Anthony Wong, do Ce
entro de As
ssistência Toxicológica
T
al das
Clínic
cas, diz não entender po
orque o remé
édio continu
ua no mercad
do e que a d
dosagem perigosa
varia de pessoa para pesso
oa. No Brasiil e nos EUA
A as concen
ntrações de paracetamo
ol por
comp
primido são muito altas, sendo que, no Brasil, os
o comprimid
dos possuem
m concentraç
ção de
750m
mg e, nos EU
UA, chegam até
a 1g.
Wong
g alerta para
a nunca se fa
azer o uso d
do paracetam
mol com bebida alcoólica
a e nem dura
ante a
ressa
aca, pois existe alto risco
o de lesão h
hepática fulm
minante, mesmo com do
oses menore
es que
20 co
omprimidos.. O médico relata como
o alternativa
a ao parace
etamol o usso de dipirona ou
ibuprrofeno, e pede para que
q
os paiss fiquem attentos, pois
s muitos do
os medicam
mentos
utiliza
ados no alívio dos sintom
mas de gripe
e possuem em
e sua fórmula o parace
etamol.
Re
evisão do Mês
M
12. N
Neurobiologia
a da síndrom
me de fibrom
mialgia
ntam revisão sobre a neurobiologia
Dona
ald D. Price e Roland Sttaud apresen
n
a da síndrom
me da
fibrom
mialgia (FM)). Os autores sugerem q
que a dor da
a fibromialgia é mantida
a pela entrada de
impulsos tônicos
s de tecido
os profundoss, como músculos
m
e articulaçõess, associada com
meca
anismos de sensibilizaçã
s
ão central. A aferência nociceptiva
n
pode
p
ser de origem periférica
(infec
cções e traumas), resu
ultando em hiperalgesia, alodinia e/ou sensiibilização ce
entral.
Dessa
a forma, allterações no
o mecanism
mo de dor podem
p
conttribuir em l ongo prazo para
muda
anças neuro
oplásticas qu
ue excedem
m a antinocic
cepção de indivíduos a
afetados pela FM,
resulttando em au
umento cons
stante para ssensibilidade
e à dor e disfunção.
Referrência: Neurrobiology of Fibromyalgia
F
a Syndrome.. J Rheumatol 2005;32 S
Suppl 75:22
2-28.
Autorres: Donald D. Price and
d Roland Sta
aud - Departtment of Neu
uroscience an
nd Department of
Medic
cine, Univers
sity of Florid
da, Gainesvillle, Florida, USA.
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