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Trab
balhos Apre
esentados no 12th W
World Congress on Pa
ain, organiz
zado pela IASP
(Soc
ciedade Intternacional para o Es
studo da Dor), realiza
ado em Gla
asgow, Esc
cócia,
entre
e os dias 17
7 e 22 de agosto

1. D
Dor crônica
a e hipera
algesia seccundária: fibras
f
afere
entes A-de lta medeia
am a
hiperrsensibilidade
e térmica
Norm
malmente a hiperalgesia
h
secundária (sensibilidad
de aumentad
da na área a
ao redor da região
r
inflam
mada) é ass
sociada a um
m fenômeno envolvendo
o as vias cen
ntrais de tra
ansmissão da
a dor.
Além disso, é mais
m
relacionada ao au
umento na sensibilidade
e a estímullos mecânicos. O
traba
alho apresentado pelo grrupo de pesq
quisadores do
d Reino Uniido sugere q
que a presen
nça da
maior sensibilida
ade a estímu
ulos térmico
os na área ao redor da
a lesão dura
ante um pro
ocesso
dolorroso crônico se deve à attivação de fiibras do tipo
o A-delta, sem envolvime
ento das fibrras do
tipo C, que esta
ariam mais relacionadass à estimulação mecân
nica. Para in
nduzir inflam
mação
crônica, os auto
ores do estudo admini straram Adjjuvante Com
mpleto de FFreund (CFA
A) na
articu
ulação do jo
oelho de rato
os e avaliara
am os limiares nocicepttivos mecân ico e térmic
co por
meio do método de von Frey
y eletrônico e com o apa
arelho de Pe
eltier (que ap
plica um esttímulo
térmiico crescen
nte em inttensidade v
variando de 22 a 50°C
5
na ttaxa de 1°C/s),
respe
ectivamente.. Os limiare
es térmicoss também foram
f
avalia
ados por m
meio da ativ
vidade
eletro
omiográfica em animais anestesia
ados. Foi considerado
c
que o len
nto aumentto da
temp
peratura ativ
varia diferen
nciadamente
e fibras A-d
delta (ativaç
ção mais rá
ápida) e fibras C
(ativa
ação mais le
enta). De ac
cordo com o
os resultados, a inflama
ação articula
ar alterou o limiar
mecâ
ânico de retirada de patta, mas não o térmico, a partir do sétimo
s
dia. Já a avaliaç
ção da
ativid
dade eletrom
miográfica mostrou que houve dimin
nuição do lim
miar hipernocciceptivo térrmico.
Apare
entemente a avaliação da
d atividade
e eletromiográfica foi considerada co
omo indicatiiva da
hiperralgesia secu
undária, o que
q
levou oss autores a sugerir que
e as fibras A
A-delta seria
am as
respo
onsáveis pella maior sensibilidade nociceptiva térmica na região infla
amada dura
ante o
estad
do crônico.
Autorres e proce
edência do trabalho: J.L. Leith1, J.C. Marttindale2, B .M. Lumb1,, L.F.
Dona
aldson1 - 1P
Physiology & Pharmacollogy, Univerrsity of Bristtol, Bristol, United King
gdom;
2Neu
urology CEDD
D, GlaxoSmiithKline, Harrlow, United Kingdom;
Título
o do estudo: Thermal hypersensitiv
h
vity in the area
a
of seco
ondary hype
eralgesia in a rat
mode
el of chronic joint pain is
s mediated b
by A-fibre aff
fferents.
2. Es
studo sugerre que rece
eptores hete
erodímeros μ-δ-opióides
s regulam a sensibilida
ade à
antinocicepção in
nduzida pela morfina
Para investigar os mecanis
smos envolv
vidos na variabilidade do efeito a
antinociceptiv
vo da
morfiina entre in
ndivíduos, pesquisadore
p
es de Alica
ante, na Espanha, utiliizaram os testes
t
térmiicos de plac
ca quente e tail-flick (re
etirada de ca
auda), observando o effeito de agonistas
opióid
des μ- e δ-seletivos,
δ
na presençça ou ausê
ência de um
m antagonissta seletivo para
recep
ptores δ-opió
óides, em duas
d
raças d
de ratos que
e apresentam
m sensibilida
ades diferen
ntes à
morfiina. Ainda, a base mole
ecular desta diferença na sensibilida
ade foi analiisada pela ligação
de ra
adioligantes μ- e δ-opióides seletivo s e sua relação com rec
ceptores opió
óides acopla
ados à
enzim
ma adenilato
o ciclase.
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Entre
e as duas raças de ratos
s testadas, S
SDU e Wista
ar, a primeira mostrou-sse mais sens
sível à
morfiina em relação aos opiióides agoniistas seletivos para receptores μ. A maior pottência
desse
es agonistas
s nos ratos SDU foi dim
minuída pela presença da
d droga anttagonista se
eletiva
para receptores δ-opióides naltrindole, indicando o envolvimento do siste
ema δ-opióide na
sensibilidade à morfina.
m
Experimentos re
ealizados co
om as drogas radiativas [3H]DAMGO
O (um
agonista seletivo
o para recep
ptores μ-op ióides) e [3H]naltrindole não mosttraram diferrenças
apare
entes na de
ensidade de sítios de liigação μ- e δ-opióides. Porém, o deslocamen
nto do
[3H]n
naltrindole pelo
p
DAMGO sugeriu a p
presença de heterodíme
eros μ-δ noss ratos SDU, mas
não n
nos ratos Wistar.
W
Além disso, conssiderando qu
ue a morfina inibe a prrodução de AMPc
estim
mulada por forskolina e que foi o
observado aumento des
sta inibição na presenç
ça do
agonista δ-opióid
de deltorfina II em prepa
arações feita
as de tecido encefálico d
de ratos SDU
U, mas
os resultado
os in vivo, sugerem que
q
a
não de Wistars, os dados obtidos, ssomados ao
sensibilidade ao efeito
e
antino
ociceptivo m ediado por receptores
r
μ-opióides
μ
é determinada
a pela
dimerização desttes receptore
es com recep
ptores do tip
po δ-opióides
s.
Autorres e proced
dência do trrabalho: C.C
C. Faura, J. Cremades, E. Sabaterr, D.S. Alves
s, J.J.
Balles
sta - Institu
uto de Neuro
ociencias, U
Universidad Miguel
M
Hernandez, San Juan de Aliicante
(Alica
ante), Spain;;
Título
o do estudo:: Sensitivity to μ opioid
d receptor mediated
m
antiinociception is determin
ned by
μ-δ h
heterodimeriz
ization.
3. Alíívio da dor por
p meio da psicoterapia budista
A bus
sca por tera
apias alterna
ativas para a
alívio da dor tem crescido muito e a diversidade de
elucidar pos
opçõe
es levou à criação
c
de diversas linha
as de pesqu
uisa com o objetivo
o
de e
ssíveis
meca
anismos env
volvidos em seu efeito. Pesquisadores indianos
s realizaram
m um estudo
o para
avalia
ar o efeito da psicotera
apia budista
a na dor. Os
s autores ob
bservaram q
que os indiv
víduos
budis
stas que utiilizaram a psicoterapia
p
na forma de meditaçã
ão Samatha
a (“meditaçã
ão de
tranq
qüilidade”) e Vipassana (“ver
(
as coissas como ela
as realmente
e são / medittação do ins
sight")
apres
sentaram rápido alívio da dor, que n
não reaparec
ceu por um período
p
de a
até seis mese
es. Os
indivííduos não-bu
udistas, em condições trraumáticas físicas
f
semellhantes a do
os budistas, foram
tratad
dos com paracetamol e apresentara
am alívio te
emporário da
a dor, porém
m com freqü
üentes
episó
ódios de recorrência. A conclusão d
dos pesquisa
adores, a pa
artir desses dados, foi que a
psico
oterapia budiista, na form
ma de medita
ação Samath
ha e Vipassa
ana, é mais e
eficaz no alív
vio da
dor q
que a terapia
a medicamen
ntosa. Além disso, é uma informação interessan
nte que pode
e abrir
camin
nho para ou
utros tipos de
d pesquisass semelhante
es que pode
em acrescen tar conhecim
mento
sobre
e os mecanis
smos fisiológ
gicos de conttrole da dor..
Autorres e proced
dência do trrabalho: M.R
R. Khan, N.N. Dung - Dept.
D
of Psy
ychology, Ma
agadh
Unive
ersity, Gaya,, Bihar, India
a;
Título
o do estudo: Buddhist ps
sychotherap y for pain allleviation.
4. Ne
eurocirurgia molecular pa
ara estudo d
da dor: obtendo lições co
om o uso de
e toxinas
R. H.. Kline e R. G. Wiley, do
os Estados U
Unidos, apre
esentaram trrabalho no q
qual analisaram o
sistem
ma neurona
al da nocic
cepção. Porr meio da administraç
ção intrateccal em rato
os de
em lesões seletivas em neurôn
citoto
oxinas elab
boradas parra produzire
nios nociceptivos
(depe
endendo da
a constituiç
ção de su
uas membrranas), os autores p
puderam de
estruir
espec
cificamente neurônios das lâminas I e II que ex
xpressavam receptores μ
μ-opióides. Dessa
forma
a, abre-se uma
u
nova estratégia pa
ara investiga
ação das via
as envolvida
as na nocice
epção,
pelo uso da comb
binação de toxinas guiad
das em modelos experim
mentais de d or crônica.
Autorres e proced
dência do trrabalho: R.H
H. Kline, IV,, R.G. Wiley
y - Neurolog
gy, VA TVHS
S and
Vand
derbilt Univerrsity, Nashviille, TN;
Título
o do estudo
o: Molecular neurosurge
ery in anima
al pain rese
earch: lesson
ns from tarrgeted
toxins.
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5. “D
Defeito” no mecanismo de inibiçção GABAérrgica espina
al: uma no
ova propostta de
meca
anismo de do
ores neuropá
áticas
Traba
alho apresen
ntado por um grupo de
e pesquisado
ores da Med
dical Universsity of Vienn
na, na
Áustrria, versa so
obre uma im
mportante qu
uestão: poderia a dor neuropática
n
ser causada
a pela
inibiç
ção GABAérg
gica espinal debilitada?
d
JJ. Leitner, T.. Jäger e J. Sandkühler
S
iinvestigaram
m esta
questtão, identific
cando a dimiinuição de n eurônios GA
ABAérgicos na lâmina II em camundongos
subm
metidos ao modelo
m
experimental de neuropatia por constric
cção crônica do nervo ciático.
neticamente
Esses
s animais eram manipulados gen
e para expressarem a proteína verde
fluore
escente conhecida como GFP em interneurôniios GABAérg
gicos da me
edula espina
al. Foi
obserrvado que o modelo de neuropatia utilizado levava à uma
a diminuição
o do input espinal
excita
atório em neurônios GA
ABAérgicos, o que indica
a a presença
a de um posssível mecanismo
envolvido no qua
adro de nocic
cepção neuro
opática.
edência do trabalho: JJ. Leitner1, T. Jäger1, J. Sandkü hler2 - 1M
Medical
Autorres e proce
Unive
ersity of Vie
enna, Centerr for Brain Research, Department
D
of Neuroph
hysiology, Viienna,
Austrria, 2Medica
al Universitty of Vienn
na; Centerr for Brain Research, Department of
Neuro
ophysiology,, Vienna, Au
ustria;
Título
o do estudo:: Impaired excitatory
e
drrive to spina
al gabaergic neurons as a novel pottential
mech
hanism of ne
europathic pa
ain.
6. Op
pióides poten
ncializam atividade sináp
ptica de fibra
as C
O tra
abalho em questão, ela
aborado porr R. Drdla e J. Sandkü
ühler, objettivou investigar a
capac
cidade de drrogas opióid
des de induzzir potenciaç
ção de longa
a duração na
as sinapses entre
neurô
ônios aferen
ntes primário
os e neurôn ios de segunda ordem, levando a q
quadros de maior
sensibilidade dollorosa – em
m outras pa
alavras, hipe
ernocicepção
o ou hipera
algesia. Utilizando
eletro
ofisiologia in
n vivo para avaliar
a
a ativ
vidade de fibras C das lâminas I e II dos segm
mentos
lombares L4 e L5
L da medula espinal e estimulaçã
ão do nervo ciático, em
m conjunto com
c
a
administração de
e drogas ag
gonistas de receptores μ-opióides e os antag
gonistas nalo
oxona
(anta
agonista opió
óide não-seletivo) e D--AP5 (antago
onista de re
eceptores gl utamatérgic
cos Nmetil-D-aspartato
o), os auto
ores do estu
udo demons
straram que
e os agonisstas opióides são
capaz
zes de potencializar as respostas o
observadas em
e fibras C. Ainda, estta potencialiização
mostrou-se depe
endente de re
eceptores NM
MDA.
Autorres e proced
dência do trabalho: R. Drdla, J. Sandkühler
S
- Dept. for Neurophysio
ology,
Cente
er for Brain Research,
R
Vienna,
Vi
Austrria;
Titulo
o do estudo: Opioid-ind
duced potenttiation of sy
ynaptic trans
smission in pain pathwa
ays in
vivo.
7. Co
ontrole glicêm
mico pode ajjudar no dia gnóstico e avaliação
a
de casos de do
ores neuropá
áticas
Está bem docum
mentado que a dor neuro
opática resulta de danos
s nos nervoss que transm
mitem
sinais
s de dor, fa
azendo com que esses nervos env
viem sinais incorretos e desnecess
sários,
levan
ndo à dor constante e, muitas vezes, ago
onizante. Alguns casoss, inclusive, são
relacionados a doenças
d
mettabólicas, co
omo, por ex
xemplo, a diabetes,
d
qu
ue podem le
evar a
altera
ações neuro
onais. Norm
malmente, o tratamento necessita de avalia
ações feitas
s por
neuro
ologistas e endocrinolog
e
istas. Um esstudo-piloto envolveu 61 pacientes (41 homens
s e 20
mulheres) que foram con
nvidados a preencher escalas in
nformativas quantitativ
vas e
qualittativas sobre a dor que
e sentiam. F
Foram levados em conta
a vários crittérios como sexo,
idade
e e histórico
o de diabetes
s mellitus. P
Por meio deste estudo, os pesquisa
adores concluíram
que estas avaliações ajudam a cara cterizar me
elhor a dorr neuropáticca e devem
m ser
acom
mpanhadas de rigoroso controle glicê
êmico.
Autorres e proced
dência do tra
abalho: K. Pe
etrikonis - Neurology,
N
Kaunas
K
Unive
ersity of Med
dicine,
Kaun
nas, Lithuania
a;
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Titulo
o do estudo: Prevalence and pattern
ns of pain in diabetic neu
uropathy.
8. Pro
otocolo de Dor
D PP é útil para a avali ação de dor pós-lesão medular
m
A les
são medularr (LM) leva geralmente à paralisia de nervos sensitivos,
s
o
ou seja, perda da
sensibilidade na região inerrvada pelos nervos afe
etados. Infelizmente, esssa paralisia
a não
signiffica que o indivíduo está livre da
a dor. De fato,
f
algumas pessoas com LM podem
p
apres
sentar um tipo
t
de dor crônica na área em qu
ue não poss
suem sensib
bilidade. Ass
sim, é
importante uma boa avaliaçã
ão da dor, q ue pode ser obtida pelo uso de um bom protoco
olo de
avalia
ação. O estu
udo apresenttado por P.E
E. Dokladal, do
d Laboratório de Pesqu
uisas de Injú
úrias à
Medu
ula Espinal, em Zurique
e, Suíça, av
valiou 74 pacientes utilizando o p
protocolo PP
P, que
consistia de dua
as partes: a)
a avaliação
o e diferenc
ciação dos diferentes
d
tiipos de dorr (por
mplo, musculoesquelética
as, neuropá ticas e visce
erais) e b) questioname
ento com re
elação
exem
ao es
stado geral de
d saúde, hu
umor, ansied
dade, qualidade do sono
o, e seqüelass físicas em geral.
Como
o resultado, o pesquisad
dor concluiu que o PP é um instrum
mento bastan
nte confiável para
anto para uso na
avalia
ação da dorr e enfoca característica
c
as comuns após
a
a LM, sendo útil ta
clínica quanto na pesquisa. Veja
V
mais de
etalhes no re
esumo original.
Autorres e proce
edência do trabalho: P
P.E. Doklada
al - Spinal Cord Injurry Research Lab,
Unive
ersity Hospittal Balgrist, Zurich,
Z
Switz
tzerland;
Título
o do estudo: Validity and
d reliability o
of a new paiin protocol for
f subjects w
with a spina
al cord
injury
y in a europe
ean setting.
9. Va
ariações no gene
g
da enzima COMT in
nfluenciam o risco de ceffaléias?
As ca
atecolaminas
s (norepineffrina, epineffrina e dopamina) são im
mportantes transmissorres no
sistem
ma nervoso,, sendo, inclusive, relaccionadas a alguns
a
tipos de dor, com
mo a cefaléia
a, por
exem
mplo. Epinefrrina e norepinefrina são metabolizad
das em prod
dutos biolog icamente inativos
por oxidação (catabolizada
(
a pela enzzima mono
oamino-oxida
ase, a MA
AO) e mettilação
(catabolizada pe
ela enzima catecol-O-m
metiltransferase, a CO
OMT). A CO
OMT encontra-se
distribuída em grrandes quantidades nas terminações nervosas, no fígado e rins, e cataboliza
principalmente a norepinefrrina circulan
nte. Nas te
erminações nervosas, a norepinefrrina é
inicia
almente inatiivada, pela ação
a
da MAO
O, em compo
ostos inativo
os que entra m na circula
ação e
que s
são posteriormente meta
abolizados n
no fígado pella COMT. O objetivo do presente tra
abalho
foi d
determinar se a varia
ação no ge
ene codifica
ador da CO
OMT influen cia no risc
co de
apare
ecimento de
e cefaléia. 212
2
mulherres foram envolvidas
e
neste
n
estudo
o, que avalliou o
polim
morfismo de um único nucleotídeo (S
SNP) da reg
gião promoto
ora (rs20976
603), e um grupo
de quatro deste
es polimorfis
smos (SNP) na região codificante deste gene
e. As volun
ntárias
vam históric
co de cefaléias. A incidê ncia das ceffaléias
tinham entre 18 e 34 anos e apresentav
foi av
valiada ao longo de três anos e, os resultados, relacion
nados às va riações nas duas
regiões do gene da COMT cittadas. Os da
ados sugerem
m que as altterações infl uenciam, de
e fato,
na se
ensibilidade e percepção da dor. Veja
a mais detallhes do estudo no traballho original.
Autorres e proced
dência do tra
abalho: G.D
D. Slade1, L.. Diatchenko
o2, W. Maixn
ner2 - 1School of
Dentiistry, Univerrsity of Ade
elaide, Unive
ersity of Ad
delaide, Aus
stralia; 2Sch
hool of Dentistry,
Unive
ersity of Norrth Carolina at
a Chapel Hiill, Chapel Hiill, NC;
Título
o do estudo: Genetic varriation in CO
OMT predicts risk of head
dache.

Trab
balhos Apre
esentados no
n 40° Cong
gresso Bras
sileiro de Farmacologiia e Terapê
êutica
Expe
erimental, promovido
o pela SBF
FTE - Socie
edade Bras
sileira de Farmacolog
gia e
Terapêutica Ex
xperimentall - e realiza
ado em Ág
guas de Lin
ndóia (SP),, de 22 a 25
2 de
outubro
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10. M
Mecanismo antinocicepttivo periféricco da xilazina: particip
pação da viia NO/GMPc
c sem
envolvimento de canais de po
otássio volta
agem-sensív
veis
O aumento dos níveis de GMPc
G
no inte
erior dos ne
eurônios noc
ciceptores te
em sido pro
oposto
como
o o possível mecanismo de ação de vários fárma
acos analgés
sicos com açção periférica. Em
ivo periféric
estud
dos prévios,, os pesquisadores su
ugerem que o efeito antinocicepti
a
co da
xilazina, um ago
onista α2 adrenérgico usado na clínica
c
veterinária e em
m experimen
ntação
animal, se deve à ativação da
d via óxido nítrico(NO)/GMPc, com
m posterior a
ativação de canais
c
de po
otássio sens
síveis ao ATP (K+ATP). No presente
e trabalho, os
o autores i nvestigaram
m se o
aume
ento dos nív
veis de GMPc
c seria o me
ecanismo pe
elo qual ocorrre a antino
ocicepção ind
duzida
pela xilazina, ve
erificando ta
ambém se ccanais para potássio vo
oltagem-sen
nsíveis participam
desse
e mecanism
mo de ação. A xilazina (25, 50 e 100 μg) foi
f
administtrada por in
njeção
subcu
utânea na planta da patta traseira d ireita de ratos, induzind
do antinocice
epção significativa
uzido localm
nas m
maiores doses utilizadas
s. O efeito a
antinociceptivo da xilaziina foi produ
mente,
uma vez que, mesmo
m
na maior
m
dose u
utilizada (10
00 μg/pata), não foi ob servado qua
alquer
efeito
o na pata co
ontralateral. O inibidor da fosfodiesterase de GMPc
G
zaprin
nast (50 μg//pata)
poten
ncializou a re
esposta antinociceptiva da xilazina 25
2 μg/pata. Além disso, o tetraetilam
mônio
(30 μ
μg/pata), um
m bloqueado
or dos canai s para potássio voltagem-sensíveiss, não se mo
ostrou
efetiv
vo em prev
venir o efeitto antinocicceptivo induzido pela xilazina.
x
Os resultados deste
traba
alho geram evidências
e
de que a xila
azina, provav
velmente, in
nduz antinoccicepção periférica
por m
meio do au
umento dos níveis de GMPc no interior dos nociceptore
es, e excluem a
partic
cipação dos canais para potássio volltagem-sens
síveis neste efeito.
e
Autorres e proced
dência do trrabalho: Ro mero, T.R.L
L.; Duarte, I.D.G.
I
- UFM
MG – Fisiolo
ogia e
Farmacologia;
Título
o do estudo
o: Ativação de receptorres α2C adrrenérgicos e envolvime nto de pepttídeos
opióid
des endógen
nos no mecanismo antin ociceptivo periférico da xilazina.
11. C
Celecoxibe in
nduz tolerânc
cia em mode
elo de dor in
nflamatória em
e ratos
O ce
elecoxibe (Cx) é uma droga a
antiinflamató
ória não-estteroidal (AIINEs) que inibe
seletiivamente a enzima ciclo
ooxigenase-2
2 (COX-2). Além
A
disso, alguns estu
udos sugerem
m que
a ana
algesia indu
uzida pelo Cx
C seria dep
pendente da liberação de
d opióides endógenos. Com
base nisso o tra
abalho apres
sentado pelo
o grupo de pesquisadorres do Brasiil e da Ingla
aterra
verificou se o Cx
x também in
nduziria o fe
enômeno de
e tolerância em ratos, u
uma conseqü
üência
clássica do uso crônico de op
pióides. Base
eado nos res
sultados obtiidos, os auto
ores sugerem
m que
1) re
eceptores op
pióides estã
ão envolvido
os no mecanismo de to
olerância pe
ela administtração
repettida de Cx e 2) o efeito
o hipoalgési co do Cx é dependente
e da sensibiilização local préexiste
ente, induzid
da por um estímulo infla
amatório com
mo a prostag
glandina E2 o
ou carragenina.
Autorres e procedência do trabalho:
t
Re
ezende, R.M
M.(1); Paivalima, P.(1); Bakhle, Y.S.(2);
Franc
cischi, J.N.(1
1) – (1)UFM
MG - Farmaccologia; (2)Imperial Co
ollege of Lon
ndon - Leuk
kocyte
Biolog
gy, Nationall Heart and Lung
L
Institutte, Faculty of
o Medicine;
Título
o do estudo: Celecoxib in
nduces tolerrance in a model of inflam
mmatory pa
ain in rats.
12. O
Opióides endógenos também med eiam a açã
ão analgésica do celeco
oxibe no sis
stema
nervo
oso central: um efeito nã
ão-relaciona
ado à inibição
o da ciclooxigenase-2
Traba
alhos anterio
ores têm mo
ostrado que a administrração sistêm
mica de celeccoxibe (Cx) induz
um a
aumento no limiar nocice
eptivo acima
a do nível no
ormal em pa
atas de rato
os inflamadas pela
administração de
e carragenin
na (Cg), ou seja, induz
z acentuada hipoalgesia
a. Além diss
so, foi
demo
onstrado que
e essa hipoa
algesia indu zida pelo Cx
x é devida, parcialmentte, à liberaç
ção de
opióid
des endógen
nos. Neste trabalho, ap
presentado por Rezende
e e cols., fo
oi verificado
o se a
administração de
e Cx no sisttema nervosso central in
nduz hipoalg
gesia e quai s os mecanismos
envolvidos em ta
al resposta. SC236, um
m inibidor seletivo da en
nzima cicloox
xigenase-2 (COX(
2); in
ndometacina
a (Indo), um
m inibidor nã
ão-seletivo da
d COX, e SC
C560, um in
nibidor seletiivo de
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COX--1, foram usados para co
omparação. A partir da observação
o
de que a inje
eção sistêmica de
Cx induziu hipoallgesia com duração
d
de 4 horas, os autores
a
conc
cluíram que o efeito inicial (de
1h de
e duração) foi devido, principalmentte, à sua açã
ão sobre o componente central. Os dados
revelam que opióides são os
o componen
ntes mais im
mportantes para a exprressão centrral da
hipoa
algesia induz
zida pelo Cx..
Autorres e proce
edência do trabalho: Rezende, R.M.1;
R
Paiva-Lima, P1;; Bakhle, Y.S.2;
Y
Franc
cischi, J.N.1
1 - 1UFMG - Fisiologia
a e Farmac
cologia; 2Im
mperial Colle
ege of Lond
don Leuko
ocyte Biolog
gy, National Heart
H
and Lu
ung Institute
e, Faculty off Medicine;
Título
o do estudo: Endogenou
us opioids a
also mediate
e the analges
sic action off celecoxib at
a the
centrral nervous system
s
level: an effect u
unrelated to cyclooxygen
nase 2 inhibiition.
13. M
Mecanismo molecular
m
da
a ação antino
ociceptiva pe
eriférica dos
s opióides: a
ativação da via
v de
sinaliização PI3Kg
g/AKT/óxido nítrico/K+AT
TP
pernocicepçã
ão decorrentte da inflam ação é um estado cons
seqüente da sensibilizaç
ção de
A hip
classe
es específic
cas de neu
urônios nocciceptivos. Estudos
E
demonstram q
que os op
pióides
bloqu
ueiam a hipernocicep
h
pção por meio da ativação da via do
o óxido nítrico
n
NO/G
GMPc/PKG/K+ATP. O objjetivo do esstudo aprese
entado por Cunha
C
e colls. foi testarr se o
início
o da cascata
a de sinalização depen de da estim
mulação dos
s mediadore
es PI3Kγ/AK
KT. Os
resulttados sugerrem que o bloqueio
b
pe riférico da hipernocicep
h
pção por opiióides parec
ce ser
dependente da ativação
a
inic
cial da via d
de sinalizaçã
ão de PI3Kγ
γ/AKT, que sseria respon
nsável
pela a
ativação sub
bseqüente da
a via NO/GM
MPc/PKG/K+ATP.
A
Autorres e proce
edência do trabalho:
t
Cu
unha, T.M.1
1; Duarte, H.L.L.2;
H
Lottufo, C.M.da
a C.1;
Funez
z, M.I.1; Ve
erri Jr., W.A
A.1; Sachs, D.1; Souza, G.R.1; Teixeira,
T
M.M
M.2; Cruz, J.S.2;
Cunh
ha, F. de Q.1; Ferreira, S.H.1 - 1
1FMRP-USP - Farmacolo
ogia; 2UFMG
G - Bioquím
mica e
Imun
nologia;
nism of perripheral antin
Título
o do estudo: The molec
cular mechan
nociceptive a
action of op
pioids:
activa
ation of PI3K
Kg/AKT/nitric oxide/K+ ((ATP) chann
nel signaling pathway.
14. IImportância das sulfona
amidas para o efeito an
ntinociceptivo
o de coxibe s em um modelo
m
experrimental de inflamação na
n pata de rratos
Vário
os trabalhos mostram que
q
composstos contend
do o grupo sulfonamid
da (-SO2NH2) na
molécula, como o diurético furosemida
f
(FUR) e alguns coxibes como o cellecoxibe (CX
X) e o
SC23
36, apresenttam atividade antinoci ceptiva. No
o caso dos coxibes, esssa atividad
de foi
descrrita como hip
poalgésica, isto
i
é, aume
ento do limia
ar nociceptiv
vo acima doss níveis basa
ais em
patas
s de ratos in
nflamadas co
om carragen ina lambda (CG). O obje
etivo do pre sente traballho foi
verificar se a presença
p
do
o radical su
ulfonamida na molécula
a de difere
entes substâ
âncias
d fato, impo
ortante para a expressão
o da atividad
de hipoalgéssica descrita. Para
químicas seria, de
isso, a FUR, o CX e o lum
miracoxib (L
LX; coxibe destituído
d
de
e grupo sullfonamida) foram
administrados po
or via sistêm
mica (sc) em
m ratos injetados com CG
C na zero hora. A FUR (40
mg/k
kg) induziu hipoalgesia com pico n a 2ª h, enq
quanto o LX
X (12 mg/kg
g) apenas in
nduziu
anti-h
hiperalgesia, com pico na
n 3ª h. Oss animais tra
atados com CX apresen
ntaram a res
sposta
hipoa
algésica pad
drão. Os pe
esquisadoress concluíram
m, assim, que o grupo
o sulfonamid
da na
molécula pode ser determinante para o aparecimento do efeitto hipoalgéssico de drogas, já
que os animais
s tratados com o lu
umiracoxibe,, um coxib
be não su lfonamídico,, não
apres
sentaram hip
poalgesia.
Autorres e proced
dência do tra
abalho: Gasssani, B.C.A.; Rezende, R.M.;
R
Franci schi, J.N. - UFMG
- Fisiologia e Farm
macologia;
Titulo
na pata de ratos.
o do estudo: Sulfonamid
das em um m
modelo experimental de inflamação n
r
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15. T
Trabalho ana
alisa os med
diadores env
volvidos na antinocicepç
ção induzida
a por estimu
ulação
da zo
ona incerta em
e ratos
A zo
ona incerta (ZI) é um
m grande n
núcleo subta
alâmico con
nectado a v
várias estru
uturas
enceffálicas, inclu
uindo estrutturas envolv
vidas na an
ntinocicepção
o, como o núcleo pré--tectal
anterrior, a substâ
ância cinzen
nta periaqued
dutal e o núcleo magno da rafe. Alg
guns neurônios da
ZI re
espondem à estimulação
o nociceptiv
va mecânica e sua atividade metab
bólica encontra-se
eleva
ada durante ambas as fases de resp
posta à injeção intraplantar de form
malina. É po
ossível
que a estimulaçã
ão da ZI influ
uencie a noccicepção e a antinocicepç
ção. O prese
ente estudo avalia
a me
ediação da antinocicepçã
ão produzida
a por estimu
ulação química da ZI no teste de taiil-flick
em rratos. Ratos
s Wistar foram tratado
os com inje
eções intrac
cerebroventrriculares (icv) de
halop
peridol (anta
agonista do
opaminérgico
o), fenoxibe
enzamina (a
antagonista noradrenérrgico),
atrop
pina e me
ecamilamina (antagoniistas coliné
érgicos) ou
u metisergiida (antago
onista
serottoninérgico) e, posteriormente, rece
eberam micro
oinjeções de
e glutamato (7 μg/0,25 μl) na
zona incerta. Os ratos pré
é-tratados ccom fenoxib
benzamina, atropina, m
mecamilamin
na ou
halop
peridol mostraram aume
ento imediatto da latência de retirada de cauda, que permaneceu
por a
até 10 minuttos. Os ratos
s tratados co
om metiserg
gida apresentaram latênccia similar à linha
de base. Com esses
e
resultados, os pe
esquisadores
s sugerem que o efeitto antinocice
eptivo
induz
zido por gllutamato na
a ZI ativa a via de
escendente utilizando sserotonina como
neuro
otransmissorr, mas não noradrenalin
n
a ou dopamina.
Autorres e procedência do trabalho:
t
Re
eis, G.M.1; Guethe, L.M
M.2; Petron
nilho, A.1; Prado,
P
W.A.1 – 1FMRP-U
USP - Farmacologia; 2FF
FCLRP Psicologia e Educa
ação;
Título
o do estudo:: Mechanism
ms involved iin the stimu
ulation-induc
ced antinocicception from
m zona
incerrta in rats.
16. E
Efeito antinociceptivo do
o pré-condiciionamento is
squêmico: ativação
a
da v
via óxido níttrico /
GMPc
c / canais de
e potássio de
ependentes d
de ATP
A lesã
ão de reperffusão (LR) ocorre quand
do há retardo
o do restabe
elecimento do
o fluxo sang
guíneo
para órgãos e tecidos.
t
Den
ntre as estrratégias pro
opostas para
a atenuar a LR está o précondiicionamento isquêmico (PCI), que cconsiste na indução de curtos perío
odos de isqu
uemia
seguiidos de reperfusão realizados ante
es de uma isquemia prrolongada. O
Os pesquisa
adores
avalia
aram o pote
encial antino
ociceptivo si stêmico do PCI no teste de hiperno
ocicepção plantar
mecâ
ânico (HPM; von Frey), bem como o envolvimento do óxido
o nítrico (NO
O), do GMPc
c e de
canaiis de potássio dependen
ntes de ATP (K+ATP). A hipernocicep
h
pção induzida
a por carrag
genina
(Cg) ou prostaglandina E2 (PGE2) na pa
ata esquerda foi reduzid
da significattivamente qu
uando
se re
ealizou o PCII na pata diireita, sendo
o o efeito an
ntinociceptiv
vo do PCI an
nulado quan
ndo os
animais foram tratados
t
com
m aminogua
anidina (AMG – 100 mg/kg,
m
sc), L-NMMA (50 μg,
intrap
plantar), OD
DQ (8 μg, in
ntraplantar) ou glibencla
amida (GBC - 160μg, in
ntraplantar) antes
do P
PCI. O trattamento do
os animais com AMG,, LNMMA, ODQ ou G
GBC não alterou
signifficativamentte a hipernoc
cicepção ind
duzida pelos estímulos nociceptivos. Foi demons
strado
que o PCI apresentou poten
nte efeito in
nibidor na do
or inflamató
ória, parecen
ndo ser o NO um
importante media
ador envolvido neste efe
eito protetorr, atuando po
or meio da v
via GMPc / K+ATP.
Esta é a primeira
a demonstra
ação descrita
a do efeito antinocicepti
a
vo sistêmico
o do PCI, se
endo o
esclarecimento dos
d
mecanismos envolviidos neste processo
p
fun
ndamental p
para manuse
eio da
dor in
nduzida pelo
os mais diverrsos estímul os.
uza-Filho, M.V.P.1;
Autorres e proced
dência do trrabalho: Sou
M
Ribe
eiro, B.J.2; Castro, N.C
C.M.3;
Teixe
eira Loiola, R.2;
R
Simão, A.F.L.4; Va
ale, M.L.4; Ribeiro,
R
R.A..4 - 1UFC - Cirurgia; 2UFC Farmacologia e Fisiologia;
F
3U
UFC - Cirurgiia e Fisiologiia e Farmaco
ologia, Mediccina;
Título
o do estudo: Efeito antinociceptivo do pré-cond
dicionamento isquêmico
o: ativação da
d via
oxido
o nítrico / GM
MPc / canais de potássio
o dependente
es de ATP (K
KATP).
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