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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. Cittocina CXCL1 aumenta a excitabilida
ade de neurônios nocice
eptivos - tal efeito contriibuiria
para a hiperalges
sia inflamató
ória?
Traba
alho apresen
ntado pelos pesquisadore
p
es da Univerrsidade de Cincinnati
C
J. W
Wang, R. Ya
ang, J.
A. Sttrong, W. Xie
e e J. Zhang
g, avaliou oss efeitos da citocina pró
óinflamatória
a CXCL1 (tam
mbém
conhe
ecida como KC ou GRO)) em neurôn
nios nocicepttivos. Por meio de mediidas de whole cell
voltag
ge-clamp em
m culturas de neurônio
os somatose
ensoriais, fo
oram identifficados aum
mentos
signifficativos nas
s correntes de
d sódio e p
potássio apó
ós a adminis
stração desta
a citocina CXCL1,
com conseqüente aumento na excitabillidade dos nociceptores
n
s, um efeito
o que parece
e ser,
segun
ndo os autorres, depende
ente de sínte
ese protéica.
Autorres e proce
edência do trabalho:
t
J. Wang, R. Yang, J.A. Strong, W. Xie, J. Zhang Anestthesiology, University
U
off Cincinnati, Cincinnati, OH;
O
Título
o do estudo
o: The proiinflammatorry cytokine CXCL1 dire
ectly upregu
ulates Na and
a
K
curre
ents in small diameter se
ensory neuro
ons.
2. Au
umento da expressão
e
do
o fator de tra
anscrição Prrrxl1 no gânglio da raiz dorsal pode estar
envolvido na fisio
opatologia da
a dor inflam atória
O fator de tran
nscrição Prrrxl1 regula a diferenciação e a sobrevivênccia de neurrônios
nocic
ceptivos nos estágios prré e perinata
al. Foi observado que animais
a
deficcientes para
a esse
fator apresentavam anormallidades nas projeções espinais
e
do gânglio
g
da rraiz dorsal (G
GRD),
além de defeitos na estruttura das ca
amadas superficiais do corno dorssal e reduçã
ão do
comp
portamento nociceptivo em diverso
os testes de
e sensibilidad
de dolorosa . A partir desses
d
dados, pesquisad
dores da Un
niversidade d
do Porto, em
m Portugal, investigaram
m se a exprressão
do ge
ene Prrxl1 estaria
e
afeta
ada durante
e a presença
a de dor inflamatória e
em camundongos
RD ipsilateral em
adulttos. De fato, foi observ
vado aumentto na expre
essão deste gene no GR
animais tratados
s com injeçã
ão intraplanttar de zymo
osan. Esse re
esutado sug
gere, em primeira
instância, que a inflamação periférica le
eva ao aume
ento da exprressão do Prrrxl1, o que pode
estarr envolvido na
n fisiopatolo
ogia da dor i nflamatória de animais adultos.
Autorres e proced
dência do trrabalho: C. Monteiro1,2
2, S. Rebelo
o1, C. Regue
enga1, D. Lima1,
L
1Labo
oratório de Biologia Celular e Moleccular, Univerrsidade do Porto,
P
Porto, Portugal, 2Ibmc,
Unive
ersidade do Porto, Porto, Portugal;
Título
o do estudo: Peripheral inflammation
n increases the expression of the trranscription factor
Prrxl1
1 in dorsal root
ro ganglia of
o adult mice
e.
3. Diferenças na
a expressão
o de transpo
ortadores de glutamato
o na medul a espinal podem
p
car variações observadas em model os experime
entais de neu
uropatia em ratos
explic
A litteratura cie
entífica mo
ostra diverssas evidências de que alteraçõ
ões no sis
stema
glutamatérgico estão envo
olvidas na etiologia da dor neuropática. Neste se
entido,
pesqu
uisadores ira
anianos inve
estigaram a expressão dos
d
transporttadores de g
glutamato GLAST,
GLT1 e EAAC1 na
a medula es
spinal em do
ois modelos de
d dor neuro
opática em rratos: constricção
(CCI)) e injúria de
d dois ram
mos (SNI) do
o nervo ciáttico. Os mo
odelos CCI e SNI mostraram
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signifficativa hipernocicepção térmica e m
mecânica a partir
p
do 4º dia, com picco de intens
sidade
no 14
4º dia, após
s a indução da neuropattia. No 4º dia após a cirurgia foi ta
ambém obse
ervado
aume
ento da exp
pressão dos
s transporta
adores gluta
amatérgicos EAAC1, GLLAST e GLT
T1 em
ambo
os os modelos. Já no 14º dia,, foi verific
cada diminu
uição na e
expressão desses
d
trans
sportadores no modelo CCI, e dos transportadores GLAST
T e GLT1 no
o modelo SN
NI. Os
resulttados sugere
em que diferentes síndrromes de do
or neuropátic
ca podem en
nvolver diferrenças
na ex
xpressão de RNAm para transportad
dores de gluttamato.
Autorres e proced
dência do tra
abalho: H. M
Manaheji1, V.
V Mirzai2, N.
N Maghsoud
di3, K. Keram
mati4,
J. Za
aringhalam5 - 1physiology, Associa
iated Profes
ssor, Tehran
n, Iran, Isla
amic Republlic of;
2phys
ysiology, MS
SC, Damghan, Iran, Isla
lamic Repub
blic of; 3Neuroscience R
Research Center,
Assoc
ciated Profes
ssor, Tehran
n, Iran, Isla
amic Republiic of; 4phys
siology, Asso
ociated Profe
fessor,
damg
ghan, Iran, Islamic Re
epublic of; 5physiology
y, PhD Student, Tehra
an, Iran, Is
slamic
Repu
ublic of;
Título
o do estudo: Study of alterations
a
o
of spinal glu
utamate tran
nsporters (G
GLAST, GLT1
1, and
EAAC
C1) in hypera
algesia induc
ced by two n
neuropathic models (CCII & SNI) in rrat.
4. Ultra-baixa dose
d
de na
aloxone, an tagonista opióide
o
não-seletivo, a umenta o efeito
analg
gésico da mo
orfina e alterra a transmisssão glutam
matérgica esp
pinal
O efe
eito da morfiina em mode
elos animaiss de neuropa
atia tem sido
o descrito de
e maneira co
onfusa
devid
do às diferen
ntes formas de se analissar os resulttados. Embo
ora alguns trrabalhos mostrem
que o seu uso não
n
é efetiv
vo nestes q uadros, outtros estudos
s demonstra
am exatame
ente o
contrrário. Pesquisadores de Taiwan
T
apre
esentaram um
m trabalho no
n qual exam
minam o efe
eito de
uma dose extremamente pequena do antagonista opióide nã
ão-seletivo n
naloxone so
obre a
antinocicepção induzida pela morfina, relacionand
do ainda su
ua ação reg
gulatória sobre a
expre
essão de transportadores do neurotrransmissor glutamato
g
(G
GLU) após trranssecção parcial
p
do ne
ervo ciático de ratos Wistar
W
macho
os. Além da cirurgia para lesão do nervo ciátic
co, os
animais ainda tiveram um cateter intrratecal impla
antado para
a administra
ação de drogas e
obten
nção do líquido cefalorrraquidiano para microdiálise. A hiperalgesia
h
foi testada
a pela
aplica
ação de esttímulos na pata
p
dos an
nimais. Finalmente, a mensuração
m
dos aminoá
ácidos
excita
atórios asp
partato e GLU
G
foi re alizada porr meio de HPLC e a expressã
ão de
trans
sportadores de
d GLU no corno dorsal da medula espinal
e
foi an
nalisada por western blo
ot.
A lesão do nervo induziu redução do efeiito antinocic
ceptivo da morfina e alte
erações nos níveis
de trransportadorres de GLU no corno do
orsal da medula espinal. O co-trata
amento com
m uma
pequena dose de
e naloxone potenciou
p
oe
efeito antino
ociceptivo da
a morfina, o que foi asso
ociado
pelos
s autores com o aumentto destes tra
ansportadorres de GLU na
n medula, especialmen
nte na
membrana de cé
élulas da glia (astrócito
os, principalmente). Ap
pesar destess resultados
s, que
parec
cem indicar uma associiação entre os níveis aumentados de aminoáccidos excitattórios,
trans
sportadores de GLU e co
omportamen
ntos nocicepttivos, os auttores mencio
onam que não há
evidê
ência direta de uma corrrelação entre
e a lesão de
e nervo e a expressão
e
de
e transporta
adores
de GLU. Da mesma maneira, o achado d
de que a ba
aixa dose de
e naloxone a
aumentou o efeito
antinociceptivo da
d morfina, assim com
mo a expres
ssão de transportadore s de GLU, ainda
neces
ssita de mais estudos pa
ara elucidaçã
ão dos meca
anismos.
Autorres e proced
dência do tra
abalho: C. Y
Yang1, C. Wong2 - 1Ane
esthesiology
y, Taoyuan Armed
A
Force
es General Hospital, Ta
aoyuan Cou
unty, Taiwan
n; 2Anesthe
esiology, Trii-Service Ge
eneral
Hospital, Taipei, Taiwan;
Título
o do estudo
o: Ultra low dose of na
aloxone enh
hances morp
phine’s anti--hyperalgesia
a and
anti-a
allodynia and alters spin
nal cord gluta
amatergic sy
ystem.
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5. Efe
eito sobre a transmissão
o glutamaté rgica espina
al pode ser o responsáve
el pela eficácia da
prega
abalina em aliviar
a
a dor em ratos ne
europáticos
no tratamen
A pre
egabalina é uma droga anticonvulsiivante que apresenta
a
bo
oa eficácia n
nto de
várias síndromes
s dolorosas neuropática
as. Contudo,, seu mecan
nismo de açção ainda não foi
totalm
mente escla
arecido. Kum
mar, Laferrie
ere e Coderrre, da Univ
versidade MccGill, no Ca
anadá,
inves
stigaram os mecanismos envolvid
dos no efeito anti-hiperalgésico d
desta droga
a. Os
tratamentos fora
am realizado
os em ratoss por via sistêmica ou intratecal e
em dois reg
gimes:
antes
s e após a in
ndução da co
ondição dolo rosa crônica
a, sendo que as sensibilid
dades mecânica e
ao frrio foram an
nalisadas. A pregabalina
a foi eficaz em reduzir a sensibilid ade doloros
sa dos
ratos
s com neuro
opatia, apresentando ap
penas uma exceção: no
o efeito pro
oduzido pelo
o póstratamento sistê
êmico sobre a sensibili dade ao frio. Além dis
sso, foi dettectado em ratos
opáticos aum
mento da quantidade de glutamato liberado
l
na medula espi nal após esttímulo
neuro
nociv
vo. Tal aume
ento foi inib
bido pelo tra
atamento co
om pregabalina. Os auto
tores conclue
em, a
partirr desses dad
dos, que esta droga pod
de ser efetiva
a quando uttilizada antess ou após in
njúrias
ao sis
stema senso
orial.
Autorres e procedência do trabalho:
t
N. Kumar, A. Laferriere, T. J. Code rre - Anestthesia,
McGilll University,, Montreal, QC,
Q Canada;;
Título
o do estudo: Pregabalin
n reduces th e enhanced noxious stimulus-inducced spinal re
elease
of glu
utamate in neuropathic
n
rats.
r
6. Pe
esquisadores
s holandese
es avaliam a participaç
ção do fator de transccrição nuclear κB
(NFκB
B) na alodinia em modelo animal de
e síndrome da
d dor region
nal complexa
a do tipo I
O tra
abalho em questão
q
ana
alisou o env
volvimento do
d fator de transcrição nuclear NFκB na
síndrome da dor regional complexa tipo 1 (CRPS) utilizando
u
um
m modelo de
e dor crônica
a pósisque
emia que tem
m sido aceitto como mod
delo experim
mental dessa
a patologia. Duas e 48 horas
após a injúria po
or isquemia foi detectad
do aumento na express
são de NFκB
B, tanto no tecido
t
musc
cular das pa
atas dos rato
os quanto n
na medula espinal ipsilateral à injúrria. O tratam
mento
sistêm
mico com o inibidor de NFκB
N
PDTC, 48h após a injúria, redu
uziu a alodin
nia mecânica
a bem
como
o a sensibilid
dade ao frio, de maneirra dose-depe
endente. Os resultados indicam que
e esse
fator de trancriç
ção pode pa
articipar da patogênese da CRPS, sugerindo-o
s
como send
do um
intere
essante alvo
o para o trata
amento da d
dor que acom
mpanha a referida síndro
ome.
Autorres e proce
edência do trabalho: M. de Mos1, M. Mille
ecamps2, A.. Laferrière2, M.
Pilkin
ngton3, M. C.
C Sturkenb
boom1, F. J . Huygen4, T. J. Coderre2 - 1Med
dical Inform
matics,
Erasm
mus MC, Rottterdam, Nettherlands; 2A
2Anesthesia, McGill Unive
ersity, Montrréal, QC, Canada;
3Psyc
chology, Mc
cGill Univers
sity, Montré
éal, QC, Ca
anada; 4Paiin Treatmen
nt, Erasmus
s MC,
Rotte
erdam, Nethe
erlands;
Título
o do estudo: Contributio
on of NFκB tto allodynia in an anima
al model of complex reg
gional
pain s
ype I (CRPS--I).
syndrome ty
7. Es
studo sugerre que auto
oanticorpos contra o sistema nerv
voso autôno
omo podem estar
envolvidos na sín
ndrome da dor regional ccomplexa
Utilizando o recu
urso de citom
metria de flu
uxo, o grupo
o de pesquis
sadores lide rado por F. Blaes
detec
ctou, no pre
esente traba
alho, a pressença de au
utoanticorpo
os contra o sistema ne
ervoso
autôn
nomo em so
oro de 32,5
5% dos paciientes que apresentava
a
m síndrome
e da dor regional
comp
plexa. Ainda, não foram
m detectadoss níveis plasmáticos des
stes anticorp
pos em indiv
víduos
saudá
áveis, porém
m foram detectados em 5% de pacientes que apresentava
a
m neuropatia. Os
autorres concluem
m que mais estudos são
o necessário
os para se elucidar
e
a o rigem e a função
deste
es autoantico
orpos, bem como para sse caracteriz
zar possíveis
s autoantígen
nos presente
es em
neurô
ônios autonô
ômicos.
Autorres e proced
dência do trrabalho: D.D
D. Nascimen
nto1, O. Mattz1, T. Fritz2
2, M.E. Bräu
u2, F.
Birkle
ein3, M. Ka
aps1, F. Bla
aes1 - 1Neu
urology, Jus
stus Liebig University G
Giessen, Gie
essen,
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Germ
many; 2Ane
esthesiology
y, Justus Liebig Uniiversity Gie
essen, Giesssen, Germ
many;
3Neu
urology, Univ
versity of Ma
ainz, Mainz, G
Germany;
Título
o do estudo
o: Surface-b
binding auttoantibodies against au
utonomic ne
ervous syste
em in
comp
plex regionall pain syndro
ome.
8. Es
studo realiza
ado na Suéciia mostra qu
ue terapias para
p
auto-co
ontrole e rellaxamento podem
p
ser re
ecursos efica
azes para aliiviar dores p
persistentes no pescoço
Pesqu
uisadores co
ompararam os
o efeitos, ssobre a dor, de dois tipo
os de interve
enção: a) indução
ão de tratam
de re
elaxamento para o auto-controle da
a dor e do estresse,
e
e b)
b a realizaçã
mento
indiviidual, oferecido por um
m psicotera peuta, para
a reduzir a dor. Foram
m estudados
s 165
pacie
entes realizando tratame
ento para do
or no pescoço
o em clínicas de reabilita
ação da Sué
écia. A
anális
se dos tratamentos foi realizada utilizando-s
se questioná
ários. Os au
utores do estudo
e
obserrvaram que a indução de relaxamen
nto como um
m recurso de
e auto-contrrole da dor parece
p
ser m
mais eficiente do que o tratamento convenciona
al realizado para dores de pescoço. Veja
mais detalhes no
o resumo orig
ginal.
Autorres e proced
dência do trabalho: C. G
Gustavsson1
1, L. von Ko
och2, E. Den
nison3 - 1Up
ppsala
Unive
ersity, Centr
tre for Clinical Researcch Dalarna, Falun, Swe
eden; 2Karo
olinska Instiitutet,
Depa
artment of Neurobiology, Care Sci
cience and Society, Sto
ockholm, Sw
weden; 3Up
ppsala
Unive
ersity, Deparrtment of Pu
ublic Health a
and Caring Science,
S
Upp
psala, Swede
en;
Título
o do estudo: Applied relaxation as pain an
nd stress management
m
t: a randomized
contrrolled study of a group-ttreatment forr patients with persisten
nt neck pain..
9. Re
eceptores N-metil-D-asp
partato peri féricos participam da hiperalgesia
h
térmica ind
duzida
por a
ativação de receptores
r
κ1-opióides n
na pata de ra
atos
O me
ecanismo en
nvolvido na hiperalgesi a induzida por uso de opióides te
em sido sug
gerido
envolver a ativa
ação de rec
ceptores glu tamatérgico
os do tipo N-metil-D-as
N
spartato (NM
MDA).
Além disso, a ad
dministração periférica d
de um agonista seletivo
o para recep
ptores opióid
des κ1
induz
z hiperalgesia térmica, o que já ha
avia sido sugerido como
o mediada p
por receptorres μopióid
des ou ORL1
1 (opioid rec
ceptor like-1
1). Com bas
se nestas afiirmações, o trabalho lid
derado
por H
H. Sekiyama, do Japão, procurou
p
inv
vestigar o pa
apel dos rece
eptores NMD
DA na hiperalgesia
induz
zida pela adm
ministração periférica de
e um agonistta κ1-opióide
e.
Para induzir a hiperalgesia térmica fo
oi administrrada na patta de ratos 250 nmole
es de
U50,4
488H, um agonista específico de
e receptore
es κ1-opióid
des. Depend
dendo do grupo
experrimental, os animais rec
ceberam, porr via intrapla
antar, 30 minutos antes do U50,488
8, MK801 (antagonistta de recep
ptores NMD
DA, 30 ou 90 nmoles), nor-BNI (antagonistta de
ptores κ1-op
pióides) ou veículo
v
(grup
po-controle). A hiperalge
esia térmica
a foi avaliada
a pelo
recep
méto
odo de Hargrreaves a cad
da 30 minuttos durante 2 horas e os
o resultado
os mostraram
m que
tanto
o o antagonista de rece
eptores NMD
DA quanto o de recepttores κ1-opiióides preve
eniu a
hiperralgesia térm
mica induzida pelo U50, 488 periférico. Segundo
o os autoress, isso demo
onstra
que a ativação de recepttores κ1-op ióides perifféricos induz hiperalge
esia térmica
a que
possivelmente é mediada por receptoress NMDA presentes nos te
ecidos perifé ricos.
Autorres e proced
dência do tra
abalho: H. Se
ekiyama1, M.
M Hayashida
a2, T. Sumid
da3, K. Hana
aoka4,
Y. Y
Yamada1 - 1Deptartme
ent of Ane
esthesiology,, University
y of Tokyo,, Tokyo, Japan;
J
2Dep
ptartment off Anesthesio
ology, Saitam
ma Medical University Internationa
I
al Medical Center,
Saita
ama, Japan;; 3Deptartm
ment of An
nesthesiology
y, Toranomon Hospitall, Tokyo, Japan;
J
4Dep
ptartment off Anesthesiology, JR Toky
yo General Hospital,
H
Tok
kyo, Japan;
Título
o do estudo:: MK801 atte
enuated peri
ripheral kapp
pa opioid ind
duced therma
al hyperalge
esia in
rats.
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10. E
Estudo avalia
a o efeito da
a oxacarbaze
epina para alívio da dor em paciente
es com doen
nça de
Parkinson idiopáttica
O tra
abalho em qu
uestão foi um
m estudo iniicial realizad
do na República da Coré ia para verifficar a
eficác
cia e a tolerrabilidade da oxacarbazzepina para o tratamento da dor e
em pacientes
s com
doença de Parkinson idiopática. Foi rea
alizado com
m 27 pacienttes, em um
m esquema de
d 12
sema
anas de ensa
aio. O tratam
mento foi inicciado com 150mg/dia atté atingir 12
200mg/dia ao
o final
de 4 semanas de
d tratamen
nto. Os resu
ultados sugeriram que a oxacarba
azepina pod
de ser
intere
essante para
a o tratamen
nto da dor e m pacientes
s portadores da doença d
de Parkinson
n sem
causa
a aparente. No entantto, estudos mais bem controlados ainda são
o necessários. É
importante mencionar tamb
bém que, d
durante o tratamento,
t
os pacienttes apresentaram
pouco
os efeitos ad
dversos.
ng CHA Hos
Autorres e proced
dência do trrabalho: W. Kim, D. Kim - Neurollogy, Bundan
spital,
Pocho
on CHA Univ
versity Colleg
ge of Medicin
ne, Seong Nam,
N
Republiic of Korea;
Título
o do estudo
o: Efficacy of oxacarba
azepine in the
t
treatme
ent of pain in patients
s with
idiopa
athic Parkins
son’s disease
e.
11. L
Lacosamida, droga com atividade a
analgésica e anticonvuls
sivante, pod e ser opção
o para
reduz
zir a dor em pacientes diabéticos co m dor neuro
opática
Estud
do liderado por S. Bon
ngardt aval iou a eficác
cia e a seg
gurança do tratamento
o com
400m
mg/dia de la
acosamida, uma
u
droga com ativida
ade analgésica e antico nvulsivante,, para
reduç
ção da dor em pacienttes com dorr neuropátic
ca diabética.. O estudo foi multicên
ntrico,
rando
omizado, du
uplo-cego e controlado ccom o uso de
d drogas-placebo. 549 indivíduos foram
avalia
ados e os da
ados mostra
aram que a lacosamida reduziu sign
nificativamen
nte os escorres de
dor apresentado
os pelos pa
acientes ne
europáticos quando comparados a
aos escores
s dos
pacie
entes que rec
ceberam pla
acebo. Além disso, a dos
se utilizada apresentou
a
b
boa tolerabilidade
e baix
xa incidência
a de efeitos adversos.
Autorres e proc
cedência do
o trabalho: S. Bonga
ardt1, S. Bain2,
B
B. T
Tzschaschel1, K.
Somm
merville3 - 1Schwarz Biosciences GmbH, Mo
onheim, Ge
ermany; 2M
Morriston Ho
ospital
Clinic
cal Research Unit, Morris
ston, United Kingdom; 3Schwarz
3
Bio
osciences, Ra
aleigh, NC;
Título
o do estudo:: Lacosamide reduces pa
ain in a randomized, co
ontrolled tria
al of subjects
s with
diabe
etic neuropatthic pain.
12. T
Toracotomia pode induzirr dor crônica
a a partir de lesões de nervos locais
Considerando que aproxim
madamente 50% dos pacientes submetidoss à toraco
otomia
desen
nvolvem do
or crônica, pesquisadorres dinamarrqueses inve
estigaram sse esta dor teria
origem neuropáttica, e analis
saram a posssível correlação entre a prevalênccia da dor crrônica
pós-ttoracotomia e a idade dos
d
paciente s no momen
nto da cirurg
gia. Paciente
es submetid
dos ao
proce
edimento du
urante a inffância ou ju
uventude forram investig
gados 20 a 40 anos após a
cirurg
gia para qua
antificar e qualificar a p
presença de dor crônica. Apenas 2 dos 20 pacientes
exam
minados rela
ataram dor por mais d
de três anos após a toracotomia. Esses pacientes
preen
ncheram um
m questionário designado
o a identifica
ar dores neu
uropáticas, o que revelou que
esta dor provav
velmente po
ossui origem
m a partir de lesões de nervos. Além diss
so, os
resulttados també
ém sugerem
m que a pre
evalência de
e dor crônica
a após toraccotomia é menor
m
quando a cirurgia é realizada na infânciia ou juventtude. Em conclusão, os autores pro
opõem
que a dor crônica
a pós-toracotomia é, pro
ovavelmente
e, uma dor de origem ne
europática.
Autorres e procedência do trabalho:
t
A. D. Kristense
en1, T.A. Pedersen2, V
V.E. Hjortdal2, K.
Emm
mertsen2, L. Nikolajsen3
3 - Danish Pain Research Center, Aarhus Un
niversity Hos
spital,
Aarhu
us, Denmark
k; 2Cardioth
horacic and V
Vascular Surrgery, Aarhu
us University
y Hospital, Skejby
S
Sygehus, Aarhus
s, Denmark;; 3Departme
ent of Anae
esthesiology,, Aarhus Un
niversity Hos
spital,
Aarhu
us, Denmark
k;
Titulo
o do estudo: Chronic paiin following tthoracotomy
y.
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13. A
Aumento na sensibilidade
e ao meio áccido observa
ado em anim
mais submetid
dos ao mode
elo de
neuro
opatia induz
zida por ligadura do nerrvo espinal é causado por
p maior ex
xpressão do canal
ASIC3 no gânglio
o da raiz dorrsal
O me
ecanismo pe
elo qual a lig
gação do ne rvo espinal aumenta a resposta à e
estimulação ácida
ainda
a não é totallmente conhecido. Entre
etanto, dados da literatura mostram que o NGF (fator
de crrescimento do
d nervo) é uma molécu
ula importan
nte nas varia
ações patoló
ógicas obserrvadas
no gânglio da ra
aiz dorsal (GRD) em m
modelos exp
perimentais de dor neurropática. A partir
disso
o, pesquisado
ores da Univ
versidade de
e Okayama, no Japão, investigaram
i
m, em culturras de
neurô
ônios do GR
RD de ratos
s, se esse fator pode afetar a expressão do
os canais iô
ônicos
sensííveis ao pH
p
ASIC3 e TRPV1
1, aparente
emente envolvidos e
em quadros
s de
hiperrsensibilidade
e. Foi verifiicado que a
altas concen
ntrações de NGF induzi ram aumen
nto na
expre
essão de RN
NAm para AS
SIC3, porém
m não afetara
am a expres
ssão de TRPV
PV1 nos neurrônios
cultiv
vados. Isso sugere que possivelmen
nte os anim
mais submetiidos ao mod
delo experim
mental
cirúrg
gico de ligad
dura do nerv
vo espinal ap
presentam aumento
a
na resposta à e
estimulação ácida
devid
do à alta concentração de NGF que
e, por sua vez,
v
induz o aumento d
da expressão dos
canaiis ASIC3 no GRD.
Autorres e proced
dência do tra
abalho: Y. M
Matsuoka, M. Omori, C. Yun,
Y
Y. Itano
o, M. Yokoya
ama Dept.. of Anesthesiology, Oka
ayama Unive
ersity, Okaya
ama, Japan;
Título
o do estudo: Effects of NGF on exp
pression of ASIC3 and TRPV1 mRN
NA in culture
ed rat
DRG neurons.

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

14. E
Edema e inc
capacitação articular infflamatória po
oderiam ser influenciado
os por célullas da
glia e
espinal?
A min
nociclina e o fluorocitratto são substâ
âncias capaz
zes de inibir a ativação d
de astrócitos
s e da
micro
oglia, tendo sido também demonstrrado que po
odem atenua
ar a alodinia
a e a hiperalgesia
em m
modelos exp
perimentais animais de
e dor por in
njúria ou infflamação do
os nervos. Vários
V
traba
alhos indicam
m que a ativação de célu
ulas da glia na medula espinal
e
particcipa da gera
ação e
manu
utenção de estados dolorosos. Com
m base nisso
o, Bressan e Tonussi a
avaliaram o papel
dessa
as células na
a dor e edem
ma periférico
os. A administração das duas substâ
âncias inibiu tanto
o edema quanto
o a incapac
citação articcular causad
dos pela administração intraarticular de
carra
agenina ou LPS
L
em ratos
s. A partir d esses resulttados, os auttores sugere
em que as células
c
da g
glia particip
pam da manutenção
m
da nocice
epção, contribuindo ttambém pa
ara o
desen
nvolvimento do edema. Ainda, menccionam uma
a possível mo
odulação da condução na
n raiz
dorsa
al por essas células gliais
s.
Autorres e procedência do trabalho: Bressan, E.;
E
Tonussi,, C.R. - D
Departamentto de
Farmacologia da UFSC;
Título
o do estudo: Inibidores da
d ativação glial, fluoroc
citrato e min
nociclina, inib
ibem o edem
ma e a
incap
pacitação artticular induziidos por carrragenina/LPS
S.
15. A
Alterações na expressão
o de recepto
ores para en
ndotelina esttão envolvid as nas mudanças
senso
oriais observ
vadas no mo
odelo de dor neuropática
a por ligadura do nervo p
periférico
Wern
ner e cols. demonstrarram recente
emente que
e a ligação do nervo espinal (m
modelo
experrimental de dor neurop
pática SNL) induz hipera
algesia térm
mica na pata
a de ratos, sendo
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este efeito, pelo
o menos em
m parte, m
mediado porr receptores
s de endote
elina ETA e ETB
perifé
éricos. No trabalho apresentado na
a SBFTE de 2008, o ob
bjetivo dos pesquisadorres foi
avalia
ar o efeito de antagoniistas destess receptores nas mudan
nças sensoriiais causada
as por
esse modelo cirú
úrgico, além
m de verifica
ar a localiza
ação destes receptores nos gânglio
os das
raízes
s dorsais (G
GRDs) L4, L5
5 e L6 de ra tos. Os inibidores dos receptores
r
ET
TA, atrasenttan, e
ETB, A-192621, foram capaz
zes de reduzzir a alodinia
a mecânica e a alodinia ao frio e ao
o calor
induz
zidas pela SN
NL. A micros
scopia confo
ocal revelou a presença de receptorres ETA nas fibras
A mie
elinizadas e C não-peptidérgicas de
e GRDs L4, L5 e L6 de animais
a
sha m e em GR
RDs L4
intacttos de anim
mais SNL. No
N entanto, nos GRDs L5 e L6 le
esionados de
e animais SNL
S
a
expre
essão de rec
ceptores ETA
A nas fibras C e A estava
a reduzida. Por
P outro lad
do, animais SNL e
sham
m expressarram recepto
ores ETB e
em ambas as fibras, C não-pe
eptidérgicas e A
mielin
nizadas. Com
m estes res
sultados os a
autores sugerem os rec
ceptores de endotelina como
possííveis alvos te
erapêuticos para o contrrole da dor neuropática
n
causada
c
porr injúrias ao nervo
perifé
érico.
Autorres e proced
dência do trrabalho: We
erner M.F.P.; Zampronio A.R.; Cab
brini D.A.; Franco
F
C.R.C
C.; Rae G.A. - Departam
mento de Farrmacologia da
d UFSC, Farmacologia e Biologia Celular
C
da UF
FPR;
Título
o do estudo: Involveme
ent of endotthelins in se
ensory changes induced
d by spinal nerve
ligatio
on in rats.
16. P
Papel do H2S
S na hipernocicepção me
ecânica inflam
matória. Pró
ó ou antinoci ceptivo?
O sulfeto de hidrrogênio (H2S) é um gá s produzido endogenam
mente que p articipa de várias
v
funçõ
ões biológica
as, inclusive da modulaçção da nocic
cepção. Entretanto, os m
mecanismos pelos
quais
s esse efeito
o ocorre são
o pouco com
mpreendidos ainda. No estudo
e
realizzado por So
ouza e
cols.,, o objetivo foi avaliar o papel destte gás na modulação
m
da hipernociccepção de origem
inflam
matória. Os resultados obtidos mosstraram que
e o pré-trata
amento dos animais com
m um
inibid
dor do H2S (PAG) reduz
ziu a hipern
nocicepção causada
c
pelo
o LPS, a qua
al foi associada a
uma inibição do recrutament
r
to de neutróffilos para o local. No enttanto, o PAG
G não foi cap
paz de
inibirr a produção
o de citocinas inflamatórrias e a hipe
ernocicepção causada pe
ela prostagla
andina
E2 (P
PGE2). Ao co
ontrário do efeito
e
pró-no
ociceptivo ap
presentado pelo
p
H2S, a administraç
ção de
um d
doador deste
e gás, o NaH
HS, reduziu a hipernocic
cepção induz
zida pelo LP
PS e também
m pela
PGE2
2, o que foi sugerido oco
orrer por um
m efeito dire
eto nos neurrônios nocice
eptivos. Tal efeito
antinociceptivo pode
p
ter oco
orrido devido
o à ativação
o de canais de potássio sensíveis ao ATP
TP), já que a inibição do efeito hipe
ernociceptiv
vo da PGE2 pelo
p
NaHS ffoi prevenida
a pelo
(K+AT
+
bloqu
ueador de ca
anais K ATP glibenclamid
da. O estudo
o demonstro
ou o papel du
uplo do H2S
S, com
efeito
o pró-nocice
eptivo endó
ógeno e efe
eito antinoc
ciceptivo devido ao blo
oqueio diretto da
sensibilização do
o nociceptorr modulado
o pelos cana
ais K+ATP. Assim, tan
nto a inibiçã
ão da
ação deste gás
g
como o tratamento
t
com doadores de H2S podem
p
ser ussados no controle
forma
da do
or inflamatórria.
Autorres e procedência do trabalho:
t
So
ouza G.R.1; Cunha T.M
M.2; Dal Seccco D2; Verri Jr.
3; Guerrero
W.A.3
o A.T.G.2; Vieira S.M
M.4; Ferreirra S.H.2; Cunha
C
F.de
eQ.3 - 1FM
MRP Farmacologia; 2F
FMRP - USP - Farmacolo
ogia; 3USP - FMRP; 4Instituto Nacio
onal de Pesq
quisas
da Am
mazônia - IN
NPA - Coorde
enação Gera
al de Pesquis
sas e Projeto
os – COPE;
Título
o do estudo: Dual role off hydrogen ssulfide in me
echanical infl
flammatory h
hypernocicep
ption
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