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1. Tra
atamento da
a dor crônica
a pode favorrecer quedas
s em idosos
Um e
estudo public
cado no perriódico Archiives of Interrnal Medicine
e com particcipantes acim
ma de
60 an
nos, avaliou que idosos com dor crô nica nas articulações e que
q
fazem u
uso de sedativos e
antidepressivos para dormirr ou tratar distúrbios de
d humor, correm
c
mai s risco de sofrer
quedas, fato que colabora muito para au
umento do ín
ndice de morrtalidade porr fraturas.
Pesqu
uisadores qu
ue acompan
nharam os iidosos dizem
m que 40% sentiam do
ores crônica
as em
mais de uma jun
nta e 24% em
e uma únicca. Após 18 meses, oco
orreram 1.02
29 quedas, sendo
que m
mais da mettade caiu ao menos uma
a vez no perííodo, demon
nstrando que
e o risco de queda
q
foi 50
0% mais alto
o entre os que não tinha
am dor. O es
studo foi pub
blicado no Ja
ama (periódico da
Assoc
ciação Médic
ca Americana
a) e contou com um tota
al de 79.081
1 participante
es.
O ge
eriatra Clineu
u Almada Filho, da UNIIFESP (Univ
versidade Federal de Sã
ão Paulo) diz que
muita
as drogas, como diurétic
cos, psicotró
ópicos, sedattivos, antips
sicóticos e ou
utras usadas
s para
tratar doenças crrônicas agra
avam a hipo
otensão arterial e, com isso, o idoso
o, ao se levantar,
fica a
atordoado e sofre queda.
A deg
generação das
d
articulaç
ções é comu
um em idoso
os e isso interfere no e
equilíbrio, po
ois ao
andar ele sente dor.
d
O risco de
d morte é d
de 50% no período
p
de um ano após a queda.
Referrência: John
n C. Woolco
ott; Kathryn
n J. Richardson; Matthe
ew O. Wien
ns; Bhavini Patel;
Judith
h Marin; Karim M. Khan
n; Carlo A. Marra. Meta
a-analysis off the Impacct of 9 Medic
cation
Class
ses on Falls in
i Elderly Pe
ersons. Arch Intern Med, Nov 2009; 169: 1952 - 1960.
2. En
nxaqueca crô
ônica e risco de infarto
Um e
estudo da Yeshiva
Ye
Unive
ersity, nos E
Estados Unidos, publica
ado na revissta Neurolog
gy, diz
que p
pessoas que
e sofrem de enxaqueca, com ou sem
m aura (alte
erações visua
ais), tem o dobro
do ris
sco de sofre
er de infarto e, têm tam
mbém, mais chance de derrames
d
e outras patologias
cardio
ovasculares..
Os pe
esquisadores comparara
am 6.102 p essoas com enxaqueca crônica em
m relação a 5.243
pesso
oas que não
o sofriam da
a doença, attravés do prreenchimento
o de questio
onários sobrre sua
saúde
e em geral.
As pe
essoas que sofriam
s
de enxaqueca
e
ttinham 200%
% mais risco
o de infarto,, 50 % a ma
ais de
ter diiabetes, hipe
ertensão e colesterol
c
altto e, dentre aqueles com
m enxaqueca
a e aura, a chance
de infarto aumen
ntava para 300%.
ores, as pess
soas com en
nxaqueca têm
m alterações
s neuroquím
micas e vasculares
Segundo os auto
que p
prejudicam o fluxo sanguíneo, o que
e pode causa
ar lesões no endotélio e aumentar o risco
cardio
ovascular. Além
A
disso, crises freqü
üentes acarrretam estres
sse, má qua
alidade do sono e
bert Einstein
altera
ações hormo
onais, acresc
centa o neurrologista Márrio Peres, do
o Hospital Alb
n.
Apesa
ar da existê
ência de várrios medicam
mentos para
a prevenir as
a crises, o controle en
nvolve
muda
anças nos há
ábitos de vid
da, como boa
a qualidade de sono e allimentação.
Referrência: Biga
al ME, Kurth
h T, Santan ello N, Buse D, Golden
n W, Robbin
ns M, Lipton RB.
2010; 74(8)):628Migra
aine and card
diovascular disease: a p
population-ba
ased study. Neurology. 2
35.
3. Ac
cupuntura no
o tratamento
o da cólica
Pesqu
uisadores affirmam have
er evidênciass promissora
as para o trratamento d a cólica porr meio
da ac
cupuntura. A dismenorréia pode sser tão seve
era em algu
umas mulhe res que pod
de vir
acom
mpanhada de náuseas, diarréias, enxaquecas e dores nas costass. O tratam
mento
tradic
cional inclui analgésicos
s, aplicação de calor e exercícios.
e
O British Jou
urnal of Obsttetrics
and G
Gynaecology
y (BJOG) mo
ostrou estudo
os onde foi encontrada
e
uma pequen
na diferença entre
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acupu
untura real e falsa para o tratamen
nto da disme
enorréia. Estta revisão e nvolveu a análise
de 27 estudos incluindo
i
qu
uase 3.000 mulheres. Os
O estudos utilizaram v
várias formas de
acupu
untura – da forma clássica à injeçã
ão no acupo
onto. A análise feita pello time do Kyung
K
Hee Medical Cen
ntre observo
ou que as p
pacientes co
om dismeno
orréia severa
a obtiveram
m uma
reduç
ção maior do
os seus sinto
omas ao usa
ar a acupuntu
ura, quando comparada com tratam
mentos
farma
acológicos. Eles enfatiza
aram ainda algumas falhas metodo
ológicas de ccertos estud
dos, e
que o
os resultado
os precisaria
am ser interrpretados co
om precauçã
ão. Não obsstante, evidê
ências
prom
missoras fora
am encontradas. O edito
or-chefe do BJOG, Profe
essor Philip Steer, notou que
ormalmente". Ele
algum
mas mulhere
es que tiveram dismen
norréia, mal puderam "trabalhar no
ainda
a afirma: "M
Mulheres com
m dismenorrréia primárria deveriam
m consultar seu ginecologista
para conhecer o melhor trratamento d
disponível para
p
elas. Não
N
deveria
am usar terapias
plementares exclusivam
mente, à cu
usta do tra
atamento convencional
c
l, a menos
s que
comp
melhorias signific
cantes ocorressem”.
g EW. Acup
puncture forr primary dy
ysmenorrhoe
ea: a syste
ematic
Referrência: Cho SH, Hwang
review. BJOG. 20
010 Feb 17.
Fonte
e:
http:///www.bjog.org/details//journalArticcle/588225/A
Acupuncture_
_for_primary
ry_dysmenorrrhoe
a_a_systematic_
_review.html
4. Bo
otox e enxaq
queca
Pesqu
uisadores am
mericanos publicaram
p
n
na revista científica
c
Arc
chives of De
ermatology que a
injeçã
ão de botox, utilizada para redução
o de rugas de
e expressão, ajuda a re
eduzir as cris
ses de
enxaq
quecas. A toxina botulínica tipo A (BTX) é usada proffilaticamente
e para redu
uzir a
freqü
üência de enxaqueca, com resposstas inconsis
stentes na literatura. O objetivo deste
estud
do foi determ
minar se injeções de to xina botulínica em dose
es utilizadass na face superior
para fins cosmétticos (que diferem
d
das doses norm
malmente uttilizadas porr especialisttas de
cabeç
ça), poderia
a impedir enxaquecas oculares e de implosão, mas não
o enxaqueca
as de
explo
osão.

Figu
ura: Kim CC
C, Bogart MM
M, Wee SA, Burstein R, Arndt KA, Dover
D
JS. Pre
edicting migrraine
resp
ponsiveness to
t botulinum toxin
t
type A in
njections. Arch
h Dermatol. 2010;
2
146(2): 159-63.
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Os participantes do estudo foram recru
utados entre
e os pacientes que hav
viam recebid
do ou
estav
vam planejan
ndo receber injeções de BTX para fins cosméticos e que, ta
ambém, relataram
ter en
nxaqueca.
Os especialistas avaliaram 18 paciente
es, onde alg
guns sofriam
m de enxaqu
ueca com aura
a
e
outro
os com dore
es “implosiva
as”, e fizera
am a aplicaç
ção da toxin
na botulínica
a tipo A na parte
superrior da face
e para redu
ução de rug
gas. Após três meses, 13 pacienttes apresenttaram
reduç
ção na freqü
üência das do
ores de cabe
eça. Paciente
es que não tiveram
t
dim inuição das crises
apres
sentavam do
ores “explosiivas” (pressã
ão dentro da
a cabeça).
O nos
sso informattivo mensal DOL já trato
ou anteriorm
mente da aplicação de b
botox contra a dor
(veja
a boletim 4 - ano 2000, boletim 20 - ano 2002, boletim 30 - ano 2003,, boletim 70 - ano
2006 e boletim 72
7 - ano 2006).
elacionados ao tipo de pesquisa a presentada neste
Cabe aqui ressaltar alguns aspectos re
apresentada
alerta
a. Além do grupo experimental red
duzido, para
a inferir as conclusões a
as e a
aplica
ação típica de
d reducionis
smo de mod
do a identific
car grupos on
nde a aplica ção de BTX tenha
algum
m impacto no
n controle da
d dor relata
ada, chamamos atenção
o, também, para as palavras
do m
médico Alexandre Feldma
an (boletim 20 - ano 20
002), que ale
erta para o preço exorbitante
do trratamento co
om Botox (5
5 ng do prod
duto custava
am 400 dóla
ares america
anos à époc
ca das
decla
arações).
Origin
nalmente desenvolvida para o tra
atamento do
o estrabism
mo na oftalm
mologia, o Botox
bloqu
ueia a libera
ação de ace
etilcolina na
as sinapses, provocando
o paralisia m
muscular po
or um
período de até três meses, sem que
e haja pos
ssibilidade de
d reverter o processo
o. Há
neces
ssidade, porrtanto, de que
q
médicoss e paciente
es estejam cientes
c
dos riscos do uso da
mesm
ma como pto
ose palpebra
al e facial, h
hipotonia ma
andibular, ce
efaléias, dore
res muscularres ou
hipottonia nos mú
úsculos do pescoço,
p
costtas e ombro
os, sintomas que podem persistir po
or três
mese
es. Devido a esses fato
os, Feldman
n considera que o Boto
ox não seja
a uma altern
nativa
terap
pêutica que valha
v
a pena
a para o trat amento de enxaqueca.
e
Referrência
Kim CC, Bogartt MM, Wee
e SA, Bursttein R, Arn
ndt KA, Dov
ver JS. Pre
edicting mig
graine
respo
onsiveness to
o botulinum toxin type A injections. Arch Derma
atol. 2010; 1
146(2):159-63.
5. Re
espiração len
nta e profund
da pode redu
uzir sensaçã
ão de dor
Um e
estudo realiz
zado nos Estados Unidoss e publicado
o na revista Pain, na edi ção de Janeiro de
2010, relaciona a meditação como u
uma estraté
égia de autto-regulação
o particularm
mente
de dor para testar
benéffica para o controle da dor. Neste ttrabalho, foi aplicado um modelo d
um componente--chave da meditação: a respiração lenta. Esta reduz o desp
prazer da dor para
grupo de pac
cientes com dor
d crônica e
em relação aos
a controles saudáveis..
um g
Os in
nvestigadores norte-ame
ericanos ava liaram dois grupos de mulheres
m
com
m idades enttre 45
e 65 anos, um co
omposto de voluntárias d
das com fibromialgia e u
um grupo-controle
diagnosticad
com mulheres sa
audáveis.
As an
nálises das avaliações revelaram q
que a respiração lenta teve seu m
maior impac
cto na
perce
epção a estím
mulos de dor moderada.. Realizando testes com calor na pallma das mão
os das
volun
ntárias, cons
statou-se que quando ass mulheres reduziam
r
as suas taxas de respiraçã
ão em
50%,, estas relattavam sentir menor inttensidade e menos des
sconforto da
a dor. Entretanto,
entre
e as mulhe
eres com fibromialgia,, esses efeitos ocorriam apenass se relata
assem
sentimentos e pe
ensamentos positivos, o que indica a importância do contrrole da deprressão
nessa
as pacientes.
Os re
esultados deste trabalho
o experimenttal fornecem
m suporte para relatórioss anteriores sobre
os be
enefícios da respiração e meditação
o no controle
e da dor. No
o entanto, p
pacientes com
m dor
crônica podem necessitar
n
de
e mais orien
ntação para obter o ben
nefício terapê
êutico atrav
vés da
respiração reduziida.

3

www
w.dol.innf.br
Referrência: Zauttra AJ, Fasm
man R, Dav
vis MC, Craig AD.The effects
e
of sllow breathin
ng on
affecttive respons
ses to pain stimuli: an ex
xperimental study. Pain. 2010 1:12--8.
6. Co
onsumo regu
ular de analg
gésicos leva à perda auditiva
Um e
estudo prosp
pectivo realiz
zado nos Esstados Unido
os avaliou o uso crônico
o de analgésicos e
suas relações com
m a disfunçã
ão auditivas e efeitos ottotóxicos res
sultantes. Nu
um período de 18
anos,, 26.000 hom
mens foram avaliados a o utilizarem freqüentem
mente aspirin
na, acetamin
nofeno
(Tylenol) e um AINE
A
(Ibuprofeno). O ressultado demo
onstrou que existe o aum
mento de ris
sco de
Perda
a Auditiva (P
PA), principa
almente em homens com
m idade inferrior a 60 ano
os. A investigação
tomo
ou tal impac
cto devido a PA ser con
nsiderada a desordem sensorial
s
ma
ais freqüentte nos
EUA. Os dados demonstram
d
, ainda, que
e 10% da população ge
eral e pelo m
menos metade da
população com idade superior a 65 a
anos são atingidos. Va
ale ressaltarr que estud
diosos
assem
melham esse
es números ao Brasil, p
predizendo que
q
a PA é equivalente
e
o
ou superior à dos
EUA, sendo considerado po
or especialisstas um pro
oblema de saúde públiica, pois affeta a
capac
cidade de comunicação
c
o, reduz a autonomia e pode leva
ar ao isolam
mento socia
al e à
depre
essão.
Nesse
e sentido, observou-se
o
que o conssumo regula
ar (duas ou mais vezess por seman
na) de
aceta
aminofeno aumenta em 99% o riscco de PA em
m homens co
om menos d
de 50 anos e em
38% em homens
s entre 50 e 59 anos. A p
partir dos 60
0 anos, o risco cai para 16%. Já naq
queles
que u
usam regula
armente asp
pirina, o risc o de PA foi 33% maior para home ns abaixo dos 59
anos.. Não foi ob
bservado au
umento de risco nos participantes com mais de 60 anos
s. Em
relaçã
ão aos AINE
Es, o risco fo
oi 61% maio
or para home
ens abaixo dos
d 50 anos,, 32% maiorr para
a faix
xa entre 50 e 59 anos e 16% para a
aqueles com 60 anos ou mais.
Referrência
Curha
an SG, Eave
ey R, Shargo
orodsky J, C urhan GC. Analgesic
A
use
e and the rissk of hearing loss
in me
en. Am J Med. 2010 123
3(3):231-7.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
7. Re
eceptores nucelares do fígado e oste
eoartrite
A ostteoartrite (OA), condição
o mais comu
um de artrite
e em seres humanos, é ccaracterizada
a pela
degeneração pro
ogressiva da
a cartilagem
m articular acompanhad
da de dor articular crônica.
Media
adores inflamatórios co
omo citocina
as e a prosttaglandina E2
E (PGE2) e
encontram-s
se em
conce
entrações ellevadas nas articulaçõe s de pacien
ntes com OA
A, desempen
nhando um papel
importante na prrogressão da
a degradaçã
ão da cartila
agem e dor associada à sensibilizaç
ção de
ceptores.
nocic
Um ttrabalho rece
ente, publica
ado na revissta PNAS, mostra
m
que receptores
r
n
nucleares do
o fator
de tra
anscrição da
a família X de
d fígado (Liv
ver X Recep
ptors, LXRα e-β)
e
são exp
pressos em vários
v
outro
os tecidos e,, também, na
n cartilagem
m articular, com o rece
eptor LXRβ ssendo a isoforma
predo
ominante.
em camundongos
O tra
abalho mostrra que a perrturbação ge
enética da ex
xpressão do gene Lxrβ e
resultta em um
m aumento significativ
vo da degrradação de proteogliccanos (aggrrecan,
comp
ponente da matriz extracelular da
a articulação
o) e produç
ção de PGE
E2 na cartilagem
articu
ular quando desafiados com IL-1β, indicando um
m papel protetor dos re
eceptores LXRβ na
cartilagem.
Os re
eceptores LX
X pertencem a um grupo
o de receptores nucleare
es que, apóss sua ativaçã
ão por
um ligante, regu
ulam a tran
nscrição de genes. Seu
us agonistas
s naturais ssão derivados do
colesterol oxidad
do (oxistero
ols). A princcipal função
o dos recep
ptores de LX
X no fígado
o é a
regulação do metabolismo
m
o do colestterol. Agonistas deste
es receptore
es aumenta
am a
sensibilidade à in
nsulina e esttimulam a se
ecreção destta. A ativaçã
ão de LXRs i nibe a inflam
mação
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e as reações au
uto-imunes. Além disso,, estudos fa
armacológico
os e manipu
ulações genéticas
indica
am que este
es receptores
s inibem a atterogênese.
Os re
eceptores LX
X também estão
e
envolv
vidos na reg
gulação da secreção
s
de renina, inib
bem a
forma
ação de amilóide
a
no
o sistema nervoso ce
entral, regu
ulam a fun
nção gonad
dal e
esterroidogênese tanto em gônadas quanto adrenais, influenciam na
a proliferaç
ção e
difere
enciação dos
s queratinócitos e inibem
m a proliferação de tumo
or em célulass.
No en
ntanto, poss
síveis efeitos
s colaterais devem ser levados
l
em conta, inclu
uindo o reforrço da
lipogê
ênese, hiperrtrigliceridem
mia e esteato
ose hepática
a. A função dos
d receptorres de LX tam
mbém
é mo
odulada por muitas drog
gas usadas a
atualmente, como as es
statinas, fibrratos e derivados
tiazollidinedionas.. O trabalho apresentado
o neste alertta usa explantes de carttilagem hum
mana e
mostra que a ativ
vação de LX
XRs pelo GW 3965 (um lig
gante sintético), reduz ssignificativam
mente
veis de degrradação e pe
erda de agg recan do tec
cido elicitado
o por citocin
nas. Além disso, a
os nív
ativação dos rece
eptores LX in
nibe drastica
amente a pro
odução de PGE2 induzid a por citocin
nas na
ana, bem co
omo por um
ma linha de células sinoviais sarcóid
des. Estes efeitos
e
cartilagem huma
foram
m atingidos,, pelo menos parcialm
mente, pela repressão da expresssão das enzimas
ADAM
MTS4, uma agrecanase
a
fisiológica
f
da
a cartilagem
m e das cicloo
oxigenase-2
2 e prostagla
andina
E sintase-1 micro
ossomal, en
nzimas-chave
e no processo de síntes
se de PGE2. Consistente
e com
as ob
bservações in
i vitro, a administraçã
a
ão oral de GW3965
G
aliviou a dor em
m um mode
elo de
ratos
s com rasgo meniscal, um
m modelo de
e osteoartrite experimen
ntal.
Referrência: Li N, Rivéra-Berrmúdez MA,, Zhang M, Tejada J, Glasson
G
SS, Collins-Racie LA,
Lavalllie ER, Wan
ng Y, Chang KC, Nagpal S, Morris EA, Flannery CR, Yang Z
Z. LXR modu
ulation
block
ks prostaglan
ndin E2 prod
duction and m
matrix degra
radation in ca
artilage and
d alleviates pain
p
in
a rat osteoarthrittis model. Prroc Natl Acad
d Sci U S A. 2010; 107(8
8):3734-9.
8. Ativação de GR
RK2 modula negativame
ente intensid
dade e duraç
ção da dor in
nflamatória
A GR
RK2 é um tipo
t
de quin
nase envolviida na dessensibilização
o de recepto
ores acoplados à
prote
eína G. Tra
abalhos rece
entes têm demonstrad
do que animais que ssão parcialm
mente
deficiientes em GRK2
G
aprese
entam um au
umento tantto na intensidade quand
do na duraç
ção da
dor in
nflamatória, sugerindo um
u papel m odulador da
a GRK2 neste processo. Com o intuito de
avanç
çar ainda mais no entendimento
o da partic
cipação da GRK2 no controle da
a dor
inflam
matória, o grupo da Dra. Kavela
aars, do La
aboratório de
d Psiconeu
uroimunologia do
Unive
ersity Medica
al Center Uttrech, desen
nvolveu anim
mais que não expressav
vam essa qu
uinase
em c
células espec
cíficas, que participam na gênese da
d dor inflam
matória. Os animais que não
expre
essavam a GRK2
G
apena
as em neurô
ônios nocice
eptivos de fibras aferen
ntes do tipo C só
apres
sentavam um
m aumento na
n intensida de da dor in
nflamatória, mas não na sua duração. Por
outro
o lado, anim
mais que não
n
expresssavam a GRK2
G
na microglia
m
aprresentavam uma
prolo
ongação na duração da
a dor inflam
matória, mas
s a intensid
dade era a mesma, qu
uando
parado com animais selv
vagens. Esse
es resultado
os mostram, pela primeiira vez, um papel
comp
celula
ar específico
o da GRK2 em contro
olar tanto a intensidade
e quanto a duração da dor
inflam
matória. Ele
es ainda sugerem que o desbalan
nço na ativ
vidade da G
GRK2 pode estar
relacionado com a cronificaçã
ão do processso doloroso
o durante a inflamação.
Referrência: Eijke
elkamp N, Heijnen CJ, W
Willemen HL, Deumens R, Joosten E
EA, Kleibeuk
ker W,
den H
Hartog IJ, va
an Velthoven CT, Nijboe
er C, Nassarr MA, Dorn GW
G 2nd, Wo
ood JN, Kavelaars
A. GR
RK2: a nov
vel cell-speciific regulato
or of severitty and duration of infla
ammatory pain. J
Neuro
osci. 2010;3
30(6):2138-4
49.
9. Blo
oqueio seletivo prolonga
ado local de nervos sensórios
A ane
estesia local sensório-se
eletiva tem ssido um obje
etivo fundam
mental no de
esenvolvimen
nto da
anesttesia local. Por
P exemplo
o, ela permittiria que as mulheres se
e livrassem da dor dura
ante o
traba
alho de parto
o, sem comprometer a sua capacid
dade de emp
purrar o feto
o. Este alerta traz
um ttrabalho que demonstrra que o b
bloqueio sen
nsório seletivo pode se
er produzido por
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conce
entrações es
specíficas de
e surfactanttes, tais com
mo os usado
os para aum
mentar o fluxo de
droga
as através da
d pele em combinação
c
com o QX-314, um derivado da lid
docaína que
e é de
difícill penetração
o nos nervos. Por exem
mplo, a injeç
ção de 25 mM
m de QX-3
314 e 30 mM
m de
brom
meto de octil--trimetil-amô
ônio (otab) produziu um
ma anestesia local que d
durou até 7 horas.
h
A seletividade sensorial
s
foi obtida com
m a utilizaç
ção de tens
soativos cattiônicos, neutros,
aniôn
nicos e, tam
mbém, com outro
o
deriva do da lidoca
aína, o QX-2
222. A injeçção simultânea de
otab e QX-314 s.c.
s
em um local remoto
o ao nervo ciático não resultou em
m um bloque
eio do
nervo
o sensorial prolongado,
p
sugerindo q ue o efeito observado
o
é devido a um
ma interação
o local
entre
e o surfactan
nte e o derivado da lidoccaína, e não um efeito sistêmico.
Referrência: Sagie
e I, Kohane DS. Prolong
ged sensory--selective ne
erve blockad
de. Proc Natll Acad
Sci U S A. 2010; 107(8):374
40-5.
10. P
Percepção da
a dor é altera
ada por polim
morfismo de
e nucleotídeo
o SCN9A
Os ca
anais de sód
dio dependentes de volttagem (Nav) são importantes para a eletrogên
nese e
condu
ução de im
mpulsos nerv
vosos. A ex
xistência de
e isoformas exclusivas, que podem
m ser
reguladas dinamicamente pe
ela inflamaçção e danos no sistema
a nervoso se
ensorial periférico
assoc
ciado à dor,, torna esta
as isoformass importante
es alvos para drogas. Estes canais são
prote
eínas transm
membrana co
omplexas, qu
ue permitem
m o influxo rápido
r
de sód
dio, que é a base
para a gênese do
os potenciais
s despolariza
antes em cé
élulas excitáv
veis, e diverrsos experim
mentos
trans
sgênicos em camundong
gos já impliccaram os canais NaV1.7
7, NaV1.8 e NaV1.9, tan
nto na
dor d
de origem infflamatória quanto neuro
opática. Vários estudos têm
t
demonsstrado que o canal
de sódio NaV1.7
7 apresenta
a uma funçção crucial no sistema nociceptivo
o periférico,, pois
polim
morfismos no gene qu
ue o expre ssa têm siido associados a sínd
dromes dolo
orosas
congê
ênitas, como
o a eritromelalgia, bem ccomo a defic
ciência em sentir dor.
O gen
ne responsá
ável por este
e canal é cha
amado SCN9
9A e é respo
onsável por ttrês desorde
ens da
dor h
humana. As mutações podem causa
ar uma comp
pleta ausênc
cia de dor, u
uma dor epis
sódica
severra na desord
dem paroxísttica de dor e
extrema e erritermalgia primária.
p
A inv
vestigação de polimorfis
smos de nuccleotídeo úniico (SNPs) no
n gene SCN
N9A foi asso
ociada
com diferenças na percepçã
ão da dor ttambém na população em geral, ccomo mostrra um
nte trabalho publicado na revista PN AS.
recen
A genotipagem de
d 27 SNPs do SCN9A em 578 ind
divíduos com
m diagnósticco radiográfico de
oartrite e um
ma avaliação
o do escore de dor levo
ou a uma associação sig
gnificativa en
ntre o
osteo
escorre de dor e SNP rs6746
6030. O alello mais raro
o A foi assoc
ciado com o
os escores de
d dor
aume
entada em comparação
c
com o alelo mais comum
m G. Este SNP foi, então
o, genotipad
do em
195 pessoas ava
aliadas com dor ciática, 100 amputtados com dor
d fantasma
a, 179 indiv
víduos
víduos com pancreatite
e (1277 pe
essoas no total),
t
após discectomia lombar e 205 indiv
encon
ntrando asso
ociação entrre a percepçção maior da
a dor e o alelo A. Os do
ois alelos do
o SNP
rs674
46030 altera
am a seqüê
ência de co
odificação do
o canal de sódio NaV1
1.7. Cada um foi
expre
esso em separado em células tra nsfectadas HEK293 e avaliados
a
po
or eletrofisiologia
(patc
ch-clamping)). Os dois alelos mostra
aram diferenças voltagem
m-dependen
ntes na inativação
lenta, onde o ale
elo A seria capaz de aum
mentar a atividade do canal. Por últtimo, 186 fê
êmeas
saudá
áveis caractterizadas po
or suas resspostas a um
u
conjunto
o diversifica
ado de estímulos
nociv
vos foram genotipadas. O alelo A do rs6746030 foi associado com u
um limiar de
d dor
altera
ado e os effeitos media
ados pela a
ativação de fibras afere
entes do tip
po C. O tra
abalho
concluiu que indiivíduos expe
erimentam d
diferentes qu
uantidades de dor a estíímulo nocice
eptivo,
dependendo do seu
s
genótipo
o SCN9A rs67
746030.
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