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Qual o mecanism
m
mo de aç
ção da dipirona?
?
Ale
exandre Gom
mes de Mace
edo Maganin (1)

A dor é uma resp osta fisioló
ógica a esttímulos no
ocivos, que
e tem
como
o função a preservaçã
ão do indiv
víduo, alertando sobre
e um dano real ou sobre o
perig
go de um possível dano
d
mais grave, sen
ndo descritta como u
uma experiência
emoc
cional e sensorial desagradáv
vel. Entre
etanto, quando perd
de sua fu
unção
fisiológica e passa a ser de
d caráter p
patológico, a dor se torna um g rande prob
blema
socio
oeconômico
o. Atualme
ente é um
ma das condições clínicas que
e mais afe
eta a
socie
edade, leva
ando a incapacitação d
dos indivíduos, o que consequen
ntemente le
eva a
um a
alto prejuízo econômic
co.
A farmacoterapia da
a dor se baseia no uso
o de anti-in
nflamatórios não
esterroidais, an
nalgésicos-a
antipirético
os não-opioides e, em síndro
omes dolorosas
espe
ecíficas com
mo a dor neuropática, anticonvuls
sivantes e antidepresssivos. Denttre os
analg
gésicos-anttipiréticos não-opioid
des dispon
níveis no Brasil, o metamizo
ol ou
dipirona, é utiliz
zado como primeira e
escolha para
a alivio da dor leve a moderada.
A dipirona é um pró
ó-fármaco, convertida no organissmo pela rápida
hidró
ólise em metabólitos
m
ativos, 4-N
N-metilaminoantipirina
a (MAA) e 5-aminotip
pirina
(AA), que são inibidores da ciclooxiigenase (COX), ou se
eja, inibem a formaçã
ão de
mediadores pró
ó-inflamató
órios, como
o a prosta
aglandina E2,
E
que po
ossuem re
elação
diretta com a se
ensibilização
o neuronal,, levando à dor.
Entretantto, a inibiçã
ão da COX
X não parec
ce ser o prrincipal ou único
meca
anismo de
e ação da dipirona, e há evidências de outros possíveis alvos
mole
eculares que contrib
buem para
a seus effeitos. Estudos suge
erem ação
o em
recep
ptores de potencial transitórrio, subfamília A e V (TRP
PA1 e TR
RPV1,
respe
ectivamentte), que são
s
canaiss catiônico
os. Havendo evidên
ncias de ações
a
antagonistas, mas
m
também agonista
as para o efeito
e
analg
gésico da d
dipirona. A ação
antagonista sob
bre estes ca
anais ocorrre por meio
o da liberação de espé
écies reativas de
oxigê
ênio e nitrogênio, como o óx
xido-nítrico,, inativando-os. A a ção agonis
sta é
descrita ocorre
er possivelm
mente pela
a capacidad
de de seus
s metabólittos de mo
odular
esses canais via
a ação redo
ox depende
ente nos te
erminais-N-cisteína, le
evando ao efeito
e
analg
gésico.
A ativaçã
ão da via óx
xido-nítrico
o sintase (N
NOS) e mo nofosfato cíclico
c
de guanosina (GMPc)
(
tam
mbém tem sido descriita como alvo molecu
ular da dipirona.
Na p
presença de
e inibidores
s de NOS s ua ação an
nalgésica é abolida. Co
omplementtando
esses dados, diipirona e se
eu metaból itos podem
m ativar o GMPc,
G
nucle
eotídeo que
e atua
como
o segundo mensageirro na via d
de sinalizaç
ção que cu
ulmina com
m a aberturra de
cana
ais de potá
ássio sens
síveis ao A
ATP, altera
ando o lim
miar de ex
xcitabilidade de
nocic
ceptores (v
via L-arginiina/NOS/NO
O/cGMP/canais de po
otássio sen
nsíveis ao ATP
A
ATPk
k).
Outro mecanismo que vem sendo pro
oposto env
volve o sis
stema
endo
ocanabinóid
de. O meta
abólito ativ
vo da dipirrona, AA, também p ode ligar-s
se ao
recep
ptor canabinóide do tipo 1 (CB1)) e assim modular
m
neg
gativamentte os recep
ptores
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do tiipo TRP. O mecanismo envolve modulação
o da proteín
na quinase dependente de
AMP cíclico (PKA
A) e reduçã
ão da fosfo rilação dos
s TRP neuro
onais, levan
ndo à analg
gesia.
Até o mo
omento não
o foi possív
vel elucidar qual desttes mecanismos
seria
a mais im
mportante ou se d
dois ou mais
m
meca
anismos se
eriam ativ
vados
simu
ultaneamente ou em cascata
c
parra ocorrer o efeito ana
algésico. Me
esmo ainda
a não
have
endo conse
enso sobre
e seu(s) m
mecanismo
o(s) farmacodinâmico
o(s) a dip
pirona
contiinua sendo
o de primeira escolha
a para o trratamento da dor no Brasil e vários
v
outro
os países, portanto
p
su
ua importân
ncia clínica é inegável..
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