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1. Participação de
e canais de cálcio depen
ndentes de voltagem
v
na dor neuropá
ática
A dorr neuropática
a induzida por danos ao s nervos perriféricos é muitas
m
vezes caracterizad
da por
aberrrações nos processos
p
sensoriais que
e incluem alo
odinia, hiperralgesia e do
or espontâne
ea. Há
várias evidências
s de plasticid
dade dos me
ecanismos envolvidos no
os sistemas de transmis
ssão e
modu
ulação dos impulsos nociceptivos, incluindo alterações
a
em
e
canais d
de cálcio (C
Ca2+).
Estud
do conduzido
o por Matthe
ews e cols., do University College London,
L
testtou o bloque
eio de
2+
α
um tipo de canal de Ca ainda pouco estudado, o Caµ2.3/ 1E
E, em mode
elo de ligadu
ura de
nervo
os em ratos. Os autores
s observara m que o blo
oqueio deste
e subtipo de
e canal volta
agemdependente inib
biu a transmissão de impulsos dolorosos,
d
e sugerem que tais canais
c
partic
cipam dos processos de alterações p
plásticas dec
correntes do dano neura l periférico.
Autorres e procedência do
d
estudo: E.A.Matthews; G.J.S
Stephens; A
A.H.Dickens
son Pharm
macology, University College London
n, London, United
U
Kingdom.
Referrência: (819
9-P61) Effec
cts of Spina
ally Delivered SNX - 48
82 on Dorsa
al Horn Neu
uronal
Respo
onses in a Rat
R Model of Neuropath
hy: a Role fo
or the Cav2.3/α 1E Volttage - Depe
endent
Calciu
um Channel?
2. Cé
élulas imune
es podem co
ontribuir parra a diminuiição da dor neuropática
a via liberaç
ção de
opióid
des
A lite
eratura relata que a dor neuropática
a pode ocorrrer após a le
esão nervosa
a via mecanismos
imunológicos. En
ntretanto, estudos
e
maiss recentes sugerem qu
ue a liberaçção de pepttídeos
opióid
des derivado
os de células
s imunes po deria contrib
buir para a diminuição
d
d
desta dor. A partir
disso
o, pesquisad
dores alemã
ães verificarram a contrribuição da beta-endorrfina derivad
da de
leucó
ócitos (END) na diminuiç
ção da dor n
neuropática após administração de ffator liberad
dor de
cortic
cotropina (C
CRF). Os au
utores do e
estudo mosttraram que células im
munes atuam
m não
some
ente como geradores
g
de
e dor neurop
pática, mas também pod
dem particip
par da dimin
nuição
deste
e sintoma via liberação de opióides,, o que pode
eria acontec
cer tanto no início quantto em
estág
gios mais ava
ançados da injúria nervo
osa.
Autorres e proced
dência do estudo: L.Do
ominika; S.M
Mousa; C.Ste
ein; H.Mach
helska - Klin
nik fur
Anaesthesiologie, Charite, Campus
C
Ben
njamin Fran
nklin, Berlin, Germany (SPON: An
ndreas
Kopf)).
Referrência: (164-P141) An
ntinociceptio
on mediated
d by leuko
ocyte - de
erived opioid
ds in
neuro
opathic pain.
3. Qu
uimiocinas presentes em
m células da g
glia espinais
s participam da dor neurropática
A litteratura cie
entífica sug
gere que as quimioc
cinas possu
uem imporrtante pape
el no
desen
nvolvimento da dor crônica. No pre
esente traba
alho, Lindia e cols., doss Laboratórios de
Pesqu
uisa Merck, descreveram
m por meio de técnica de imunohis
stoquímica a distribuiçã
ão das
quimiocinas CX3C
CL1 e CX3CR
R1 na medu la espinal do
o rato após a indução de
e dor inflamatória
por a
d (CFA) e após
administraçã
ão intraplanttar unilatera l de Adjuvante Completto de Freund
a
a
induç
ção de dor neuropática por
p ligadura do quinto nervo espinall lombar. Fo i observada,, após
a injú
úria do nerv
vo espinal, a expressão de CX3CL1 em astrócittos, além de
e up-regulaç
ção de
CX3C
CR1 na micrróglia espinal, o que n
não acontece
eu no caso da dor infflamatória crônica
perifé
érica. Estes dados sugerrem que taiss quimiocina
as participam
m da dor neu
uropática, porém,
não p
possuem pap
pel na dor crrônica, e pod
dem ser con
nsideradas novos alvos p
para o tratam
mento
de ne
europatias.
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Autorres e proce
edência do estudo: J..A.Lindia; E.McGowan;
E
N.Jochnow
witz; C.Abba
adie Pharm
macology, Merck
M
Researrch Laborato
ories, Rahway, NJ, USA (SPON: Cath
herine Abbad
die).
Referrência: (35-P
P12) Inductiion of CX3CL
L1 expressio
on in astrocy
ytes and CX3
X3CR1 in mic
croglia
in the
e spinal cord
d of a rat mo
odel of neuro
opathic pain..
4. Pacientes com fibromialgia
a apresentam
m sensibilida
ade à dor e percepção
p
ollfatória alterradas
Pesqu
uisadores ca
anadenses mostraram
m
q
que paciente
es de ambos os sexos e de várias idades
reportam d
porta
adores de fibromialgia
f
dor mais in
ntensamente
e, em respo
osta a estímulos
térmiicos nocivos
s, que indivíd
duos sãos. A
Além disso, mostraram que esses p
pacientes tam
mbém
exibe
em alteraçõe
es na percepção olfatória
a.
Autorres e pro
ocedência do
d
estudo:: K.M.Saurro1,2; G.J.Bennett1,3;; M.Bushne
ell1,3;
M.Fitz
zcharles1,4 - 1. Centerr for Researrch on Pain, McGill Univ
versity, Monttreal, Canad
da; 2.
Neuro
ology and Neurosurger
N
ry, McGill U
University, Montreal,
M
Ca
anada; 3. A
Anesthesia, McGill
Unive
ersity, Montrreal, Canada
a; 4. Rheum
matology, McGill University, Montrea l, Canadá (S
SPON:
M. Ca
atherine Bus
shnell).
Referrência: (124
49-P119) Fib
bromyalgia p
patients show
w altered pain and olfacttory percepttion.
5. O papel da cap
ptação de glutamato esp
pinal na tran
nsmissão siná
áptica excita
atória em rattos
Liaw e cols. inve
estigaram se
e o bloqueio
o dos transportadores de
e glutamato
o (GLU) pres
sentes
na m
medula espin
nal altera as
s respostas comportame
entais induzidas por esttímulos dolo
orosos
em ra
atos normais. Os antago
onistas de trransportadores de GLU foram
f
injeta
ados via intratecal
e foi observado que o bloq
queio destess transporta
adores causa
ava comporrtamentos de dor
exace
erbados. Alé
ém disso, ve
erificaram qu
ue tais trans
sportadores são depende
entes da ativação
dos receptores de glutamato e da via
a do óxido nítrico (NO
O). Desta fo
orma, os au
utores
sugerrem que os mesmos podem exerccer um pape
el crucial na
a neurotranssmissão sináptica
excita
atória em condições
c
no
ormais (sem
m danos neu
urais periféricos), confirrmados aind
da por
estud
dos de RNAm
m e ensaios imunohistoq
i
químicos.
Autorres e procedência do estudo: W
W.Liaw1,2; R.L.Stephen
ns3; B.C.Biinns3; Y.Ch
hu2,4;
n5; Y.Tao2 - 1. Department of An
J.P.Sepkuty5; R..A.Johns2; J.D.Rothstein
J
nesthsiology
y, Trin; 2. Department of Ane
esthesiology and Critical Care
Serviice General Hospital, Taipei, Taiwan
Medic
cine, Johns Hopkins Un
niversity Sch
hool of Medicine, Baltim
more, USA; 3
3. Departme
ent of
Physiiology and Cell
C
Biology, The Ohio S tate Univers
sity College of Medicine,, Columbus, USA;
4. Department of Anesthes
siology, Taip
pei Veterans General Hospital, Ta
aipei, Taiwa
an; 5.
Depa
artment of Neurology
N
an
nd Neurosci ence, Johns
s Hopkins University Scchool of Med
dicine,
Baltim
more, USA (SPON: Yuan
nxiang Tao).
Referrência: (120
05-P75) Th
he roles off spinal glu
utamate uptake in ex
xcitatory syn
naptic
trans
smission in rat.
ra
6. Brradicinina po
otencializa transmissão g
glutamatérgica sináptica na medula espinal leva
ando à
hiperralgesia
Considerada um dos mais im
mportantes m
mediadores inflamatório
os, participan
ndo, inclusiv
ve, da
hiperrsensibilidade
e à estimulação noc iva periférica, a brad
dicinina (BK
K) possui papel
relacionado à se
ensibilização central ain da não escllarecido. Ass
sim, utilizan
ndo-se técnica de
whole
e-cell patch clamp, Kohno e cols.. examinara
am a ação da BK sobrre a transm
missão
sináp
ptica na lam
mina II da medula
m
espin
nal e seu en
nvolvimento na gênese da sensibiliização
centrral e hipera
algesia. Foi observado aumento na
n atividade
e sináptica por ativaçã
ão de
recep
ptores B2, se
endo que es
ste aumento ocorria via co-ativação de proteína
a quinase C (PKC)
e pro
oteína quinas
se A (PKA), além de ativ
vação da MA
AP quinase re
egulada por sinal extrac
celular
(ERK). Em conclusão, os autores sugere
em que a BK
B possui um
m papel neu
uromodulado
or nas
sinap
pses do siste
ema nervos central, pottencializando
o a transmis
ssão glutama
atérgica sináptica
na medula espina
al por ativaç
ção de múltip
plas quinase
es, levando à hipersensib
bilidade à do
or.
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Autorres e proced
dência do es
studo: T.Koh
hno1,2; H.W
Wang2; F.Am
maya2; G.J.B
Brenner2; N.Ito2;
R.Ji3; C.J.Woolf2
2 - 1. Anesthesiology, Niigata University Grad
duate Schoo
ol of Medica
al and
Denta
al Sciences,, Niigata, Japan;
J
2. A
Anesthesia & Critical Care,
C
Massa chusetts Ge
eneral
Hospital, Charles
stown, MA, USA;
U
3. Anessthesia, Brig
gham and Womens
W
Hosp
pital, Boston
n, MA,
USA (SPON: Tats
suro Kohno)..
Referrência: (45--P22) Bradyk
kinin genera
ates central sensitization
n and pain h
hypersensitiv
vity in
spina
al cord neuro
ons.
7. IL
L-15 induz hipernocicepção mec ânica via liberação de
d
IFN-gam
ma, endoteliina e
prosttaglandina E2
Com base em dados que demonstra
am a participação da interleucin a-15 (IL-15
5) na
patog
gênese da artrite, e com
c
o intu ito de verificar quais mecanismo
os farmacoló
ógicos
estarriam envolvidos em um
m possível efeito hiperrnociceptivo induzido p
por esta citocina,
pesqu
uisadores da
a Universidade de São P
Paulo, utilizando o teste de pressão ccrescente na
a pata
de ca
amundongos
s e avaliação
o da expresssão gênica por meio de RT-PCR,
R
mosstraram que
e a IL15 in
nduz hiperno
ocicepção mecânica
m
de maneira do
ose e tempo
o-dependente
e e sugerem
m que
este efeito ocorre
e via ativaçã
ão de uma ca
ascata seqüe
encial de intterferon-g (IIFN-g), endo
otelina
(ET) e prostaglan
ndina E2 (PG
GE2).
Autorres e proc
cedência do estudo: W
W.A.Verri1; T.M.Cunha1; C.A.Para
ada1; F.Y.L
Liew2;
S.H.F
Ferreira1; F..Q.Cunha1 - 1. Pharmaccology, Univ
versity of Sa
ao Paulo, Rib
beirao Preto
o, Sao
Paulo
o, Brazil; 2. Division of Immunolog y, University of Glasgow
w, Glasgow,, United Kin
ngdom
(SPON: Sergio Fe
erreira).
Referrência: (P15
541-P44) IL - 15 inducess mechanical hypernocic
ception in miice: role forr IFN g, en
ndothelin and
d prostaglandin E2.
8. Diferenças na expressão de
d citocinas na hiperalgesia inflama
atória no teccido da pata e em
músc
culo de ratos
s
A qualidade e os
s mecanismos da dor m
muscular são
o diferentes daqueles in
nduzidos pela dor
cutân
nea. O papel das citocin
nas pró-infla
amatórias tem sido bem caracteriza
ado na inflam
mação
cutân
nea, mas nã
ão é conhec
cido na infla
amação mus
scular. Loram e cols., p
pesquisadorres da
África
a do Sul, em
m conjunto com
c
o Natio
onal Institute
e of Biological Standards
ds and Contrrol, do
Reino
o Unido, com
mpararam as concentra
ações de cito
ocinas libera
adas por infflamação ind
duzida
por c
carragenina nos músculo
os da perna e nos tecid
dos das patas de ratos d
durante o pe
eríodo
de 24
4horas. A mensuração
m
da quantida
ade de citoc
cinas típicas de processsos hiperalgé
ésicos
inflam
matórios mostrou grande
es diferença
as na expressão de algum
mas delas no
o tecido muscular
e no cutâneo. Um
m exemplo foi
f o fator de
e necrose tumoral-alfa (TNF-alfa), o qual somen
nte foi
expre
esso na infla
amação cutânea, não se ndo encontrrado no músculo. O messmo foi verificado,
embo
ora com alg
gumas difere
enças, para as interleucinas -1beta
a e -6 e ob
bservou-se que
q
a
hiperralgesia se mostrou
m
presente 3 horras após a in
njeção de ca
arragenina n
na pata enquanto
que, no músculo
o, somente apareceu 24
4 horas apó
ós a injeção
o do estímu lo. Os resultados
mostraram que a cascata pró-inflamató
p
ória de cito
ocinas está presente, a pós a injeção de
carra
agenina, tanto no músculo quanto na pata, po
orém a liberação de cito
ocinas parec
ce ser
mais lenta no tec
cido muscula
ar quando co
omparada co
om a do tecid
do da pata.
Autorres e proced
dência do es
studo: L.Lora
am1; A.Fulle
er1; L.G.Fick
k1; S.Poole2
2; D.Mitchell1 - 1.
Brain
n Function Research
R
Unit, Universitty of the Witwatersrand, Parktown,, South Afric
ca; 2.
Natio
onal Institutte of Biolo
ogical Stand
dards and Control, Po
otter's Bar,, South Miimms,
Hertffordshire, Un
nited Kingdom.
Referrência: (1540-P43) Cyto
okine profile of carrageenan - induce
ed inflamma
atory hypera
algesia
in hin
nd paw and muscle
m
in ra
ats.
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9. Me
ecanismo de ação do ace
etaminofeno
o é mais com
mplexo do qu
ue se imagina
a
Apesa
ar de sua re
elativa popularidade, o mecanismo de ação do acetaminofe
eno ainda é tema
de vá
ários estudo
os. Para avaliar as alterrações moleculares na medula
m
espi nal induzida
as por
este fármaco, pe
esquisadores
s franceses, após remov
verem a região lombar d
da medula espinal
de ra
atos tratado
os via oral com aceta
aminofeno e submetido
os ao teste da formalina, e
realiz
zarem avalia
ação da exprressão gênica
a (RT-PCR) e testes de Western Blott, verificaram
m que
esta droga induz antinocice
epção por e
estimular ind
diretamente receptores serotoninérgicos
5HT1
1A, levando a alterações nos níveiss de várias proteínas, o que sugerre que a ação do
aceta
aminofeno e dá via um processo de
e várias etapas. Tal esttudo fornece
e uma nova visão
sobre
e o mecanism
mo de ação deste fárma
aco, além de
e sugerir outtras vias pro
otéicas envo
olvidas
na ge
eração da do
or.
Autorres e proce
edência do estudo: J .Bonnefont1
1; L.Daulhac
c1; E.Chap uy1; S.Bou
urdu1;
C.Dev
val2; C.Dub
bray1; A.Eschalier1; E.C
Clottes3 - 1. Fundamenttal and Cliniccal Pharmac
cology
of Pa
ain, Faculty of
o Medicine, Clermont-F
Ferrand, France; 2. Nutrrition and Prrotein Metab
bolism
Unit, INRA, Clerrmont-Ferran
nd/Theix, Frrance; 3. In
nstitute of Pharmacolog
P
gy and Stru
uctural
Biology, CNRS, Toulouse,
T
Fra
ance.
Referrência: (577
7-P183) Spinal 5 - HT1A receptor, ER
RK, IGF - 1 and HIF - 1 participate in the
antinociceptive activity of ace
etaminophen
n.
10. Interleucina-6 participa da
d transmisssão do sinall inflamatório da periferria para o sis
stema
nervo
oso central
Considera-se qu
ue a prostaglandina E2
2 (PGE2) possui imporrtante pape
el na induçã
ão da
hiperralgesia infla
amatória tanto periférica
a quanto cen
ntral. Entreta
anto, o med iador respon
nsável
pela transmissão
o do sinal in
nflamatório da periferia
a para o sis
stema nervo
oso central (SNC)
ainda
a é alvo de estudos, de modo que o presente trabalho tev
ve por objettivo identific
car tal
molécula. A adm
ministração de
d estímulo
o inflamatóriio (carragen
nina) na patta de ratos,, com
poste
erior mensuração da co
oncentração de citocinas no plasma
a, mostrou que os níve
eis de
interlleucina-6 (IL
L-6) se apre
esentavam e
elevados na terceira ho
ora pós-injeçção, enquan
nto de
interlleucina-1betta (IL-1beta
a) e do fattor de necrrose tumora
al-alfa (TNF--alfa) não foram
detec
ctados. Ainda, a enzima COX-2 e a enzima microssomal PG
GE sintase, a
as quais estã
ão colocalizadas nas mesmas células endote
eliais no SN
NC, como anteriormentte reportado
o pelo
mesm
mo grupo de
e autores, tiv
veram sua ex
xpressão dim
minuída após o tratamen
nto com antissoro
anti-IIL-6. Desta forma, os autores con
ncluem que a IL-6 possui um imp
portante pap
pel na
trans
smissão do sinal
s
inflama
atório para o SNC, além
m de sugerire
em que as ccélulas endoteliais
vascu
ulares do SN
NC também participam
p
d
da hiperalges
sia inflamató
ória.
Autorres e proced
dência do es
studo: T.Ibu
uki1; Y.Oka1
1; Y.Yamaza
aki1; M.Nam
mba1; Y.Tanaka1;
T.Carrtmell2; S.K
Kobayashi3; K.Matsumurra3 - 1. Ane
esthesiology,, Kyoto Prefe
fectural Univ
versity
of Medicine, Ky
yoto, Japan;; 2. Divisio
on of Endoc
crinology, NIBSC,
N
Herttfordshire, United
U
dom; 3. Grad
duate Sch off Informaticss, Kyoto University, Kyoto, Japan.
Kingd
Referrência: (29--P6) Messen
nger moleccule that trransmits infflammatory signal from
m the
perip
phery to the central nerv
vous system..
Re
evisão do Mês
M
11. N
Nocicepção em
e vertebrad
dos: recepto
ores-chave para ativação
o dos mecan ismos espinais de
dor c
crônica em animais
Os co
onceitos científicos sobrre o processso nociceptiv
vo em verte
ebrados estã
ão continuam
mente
sendo
o alterados
s de acord
do com a descoberta de nova
as molécula
as que affetam,
difere
entemente, as respostas sensoriiais a estím
mulos tanto
o nocivos quanto inó
ócuos.
Entre
etanto, tais moléculas
m
po
odem també
ém estar env
volvidas em estados de d
dor crônica. A fim
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de en
ntender a fisiologia da nocicepção e, conseqüe
entemente, desenvolverr novos fárm
macos
analg
gésicos para dores crônicas intratáv
veis, é nece
essário elucid
dar quais altterações oco
orrem
entre
e o estado nociceptivo normal e a hipersensibilidade nos
s estados d e dor crônica na
colun
na espinal após
a
diferentes tipos de
e injúria. A injúria em nervos sen
nsoriais gera
a uma
variedade de alte
erações em neurônios a
aferentes e centrais que
e diferem da
a dor envolv
vendo
inflam
mação, inclu
uindo mudan
nças no fenó
ótipo do neurotransmissor de célullas do gânglio da
em evento
raiz dorsal e allterações ce
entrais que incluem modificações
m
os bioquímicos e
expre
essão gênic
ca, além de
e modificaçõ
ões anatôm
micas como “brotamentto” de term
minais
afere
entes e a de
egeneração de alguns iinterneurônios inibitórios. Resumida
amente, oco
orre a
“dow
wn-regulação” de peptídeos excita
atórios como a substâ
ância P (SP
P) e o pep
ptídeo
relacionado ao gene
g
da calcitonina (CG
GRP), e aum
mento nos níveis de pe
eptídeo inte
estinal
ativo (VIP), neuropeptíd
deo Y e gala mina. Entretanto, estes
s peptídeos ssão distintam
mente
vasoa
regulados após in
njúria no ne
ervo e inflam
mação de mo
odo que os nervos
n
danifficados aume
entam
pressão de moléculas ligantes
l
de receptores para peptíd
deos em neu
urônios aferrentes
a exp
primá
ários, além de
d elevar a expressão d
de RNA mens
sageiro para
a outras molléculas ativa
adoras
de re
eceptores no corno dorsal, causan
ndo aumentto na resposta dos neu
urônios do corno
modelos de
dorsa
al. De form
ma interess
sante, estass alterações não ocorrem em m
e dor
inflam
matória, rev
velando, assim, diferençças entre do
ores neuropáticas e infllamatórias. Desta
mane
eira, é evide
ente que a existência de vários fa
atores que contribuem para o pro
ocesso
nocic
ceptivo, incluindo a presença
p
de
e neuropep
ptídeos e neurotransm
missores e seus
meca
anismos mo
oleculares su
ubjacentes que regulam
m diferente
es processoss neuronais
s, são
respo
onsáveis porr distintos tipos de dor. Concluindo
o, a identificação destess fatores con
ntribui
para o estabelecimento de
d
tratamen
ntos específicos altern
nativos parra as diferrentes
moda
alidades de dor,
d
desde a inflamatória
a até a neurropática.
Referrência: Garrry EM, Jone
es E, Fleettwood-Walke
er SM. Nociiception in vertebrates: key
recep
ptors particip
pating in spiinal mechan
nisms of chro
onic pain in animals. Bra
rain Res Braiin Res
Rev. 2004 Oct;46
6(2):216-24
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