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1. O contato corp
poral pode re
eduzir a dor em neonato
os pré-termo
o
Avalia
ar a dor em
m bebês sempre foi um
ma das maiiores preocu
upações doss profissiona
ais da
saúde
e. Um estu
udo realizad
do por pesq
quisadores canadenses
c
demonstrou
u que o co
ontato
corpo
oral, ou mé
étodo Mãe-C
Canguru, aju
uda a reduzir a dor em
e
neonato
os prematuros. O
objettivo deste estudo
e
foi determinar
d
sse o Método
o Mãe-Cang
guru seria e
eficaz em re
ecémnascidos prematu
uros extremo
os. O estudo
o foi realizad
do em três unidades inte
ensivas neon
natais,
no Ca
anadá. Os pesquisadore
p
es avaliaram
m 61 neonato
os pré-termo entre 28 e 31 seman
nas de
gesta
ação. Para a realização do teste d o pezinho, o lactente foi
f mantido no Método MãeCanguru por 15 minutos anttes e durantte a coleta de
d sangue, enquanto
e
no
o grupo controle o
nte foi colocado em po
osição prona
a (decúbito ventral) en
nrolado em um coberto
or, na
lacten
incub
badora. Os autores
a
compararam trê
ês expressõe
es faciais, frrequência ca
ardíaca máxima e
saturração de oxiigênio mínim
ma com os d
dados iniciais. Eles conc
cluíram que o recém-na
ascido
endógenos obtidos
prem
maturo extrem
mo possui mecanismos
m
o
por meio do con
ntato corpora
al que
dimin
nuem a resp
posta à dor, mas não tão
o eficientem
mente quanto
o os neonato
os pré-termo
o com
maior idade ges
stacional. Alertas anteriiores publica
ados no DO
OL (Boletim:: 2 Ano: 20
000 e
Bolettim: 73 Ano: 2006) mos
stram que a amamentação ajuda a aliviar a do
or em bebês
s mais
eficie
entemente que o uso de chupetas, d
de placebo ou do ato de embalar os bebês duran
nte as
interv
venções. Ain
nda não se sabe
s
a razão
o pela qual a amamentação alivia a dor, mas su
ugerese qu
ue um dos fa
atores seja o conforto d
do bebê junto à mãe ou porque o be
ebê está distraído
enquanto é amam
mentado. Cu
uriosamente
e, a doçura do
d leite também parece contribuir para
p
o
confo
orto dos beb
bês, pois alguns estudoss revelam qu
ue uma solução de glico
ose tem o mesmo
m
efeito
o da amamentação.
Referrências: Johnston CC, Filion F, Cam
mpbell-Yeo M,
M Goulet C, Bell L, McNa
aughton K, Byron
J, Aitta M, Finley GA, Walkerr CD. Kanga
aroo motherr care diminiishes pain fr
from heel lan
nce in
very preterm neo
onates: a cro
ossover triall. BMC Pediatr. 2008 Aprr 24;8:13.
http:///www.medcenter.com//Medscape/C
Content.aspx
x?id=8446
http:///www.biom
medcentral.co
om/content//pdf/1471-24
431-8-13.pd
df
2. So
olução elétric
ca ganha esp
paço no conttrole da dor neuropática
A téc
cnica de ne
euromodulação ganha e
espaço na medicina
m
mo
oderna, segu
undo reporttagem
public
cada na rev
vista Veja (edição
(
217
79). O neurrologista Artthur Cukiertt, editor do
o livro
Neuro
omodulation
n, a ser lançado em
m setembro, durante o congressso Brasileirro de
Neuro
ocirurgia, affirma que "graças a esta
a técnica, as vítimas das mais diverssas doenças estão
conse
eguindo leva
ar uma vida normal".
O pro
ocedimento consiste na implantação
o de um elettrodo no cérrebro ou na medula, de modo
a reg
gular por meio de descarrgas elétrica s controlada
as a atividade elétrica do
o sistema ne
ervoso
centrral. Dentre as
a áreas de atuação da
a técnica ga
anham desta
aque a dor neuropática, com
eficác
cia de 60% nos pacientes com o el etrodo impla
antado no córtex cerebrral ou na me
edula.
Os pu
ulsos elétrico
os têm funçã
ão de substi tuir os estím
mulos dolorosos, chegan do antes deles ao
céreb
bro.
Para cada doenç
ça há uma região espe
ecífica a ser modulada. As doençass tratadas com
c
a
técnic
ca são a doe
ença de Park
kinson, epile psia, depres
ssão, obesida
ade mórbida
a e coma.
Por s
ser um proce
edimento cirrúrgico, a ne
euromodulaç
ção é indicad
da por enqu anto apenas
s para
os pa
acientes resiistentes aos medicamen
ntos, e seu custo pode variar de R$
$ 40.000,00
0 a R$
100.0
000,00.
Fonte
e: Revista Ve
eja, Edição 1897.
1
23 de março de 2005
http:///veja.abril.com.br/2303
305/p_070.h
html
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3. Ma
aconha mediicinal: beneffícios para pa
acientes com
m dor neurop
pática
Fuma
ar maconha em cachimbo pode red
duzir signific
cativamente a dor crôn
nica em pacientes
com dor neuropá
ática por tra
auma ou cirrurgia, revelou um pequeno, porém
m, inédito estudo
e
feito na McGilll University
y, em Mon
ntreal, Canadá. O ex
xperimento, envolvendo 23
partic
cipantes, também melh
horou o son
no e reduziu
u a ansiedad
de entre oss que fumarram a
droga
a.
Em a
artigo publica
ado na revis
sta científica
a Canadian Medical
M
Asso
ociation Jourrnal, os cien
ntistas
obserrvaram que
e são neces
ssários maiss estudos, em larga escala,
e
com
m a utilizaçã
ão de
inalad
dores.
Entre
e 1 e 2% da
d população
o mundial ssofre de dor neuropátic
ca crônica p
porém há poucos
p
tratamentos efica
azes disponív
veis.
Segundo relatos de alguns pacientes
p
qu
ue sofrem dessa
d
condiç
ção, fumar m
maconha me
elhora
seus sintomas, no entanto, faltam
f
estud os clínicos com
c
paciente
es fumando a erva. Dura
ante o
estud
do, foram us
sadas macon
nhas com trê
ês potências diferentes - contendo 2
2,5%, 6% e 9,4%
do ingrediente attivo tetrahidrocanabinol (THC) e plac
cebos.
Sob s
supervisão de
d enfermeirros os particcipantes inalaram uma dose
d
única d
de 25mg de
e THC,
três v
vezes ao dia
a, durante cinco dias. D epois de um
m intervalo de
d nove diass eles repetiram o
proce
esso até com
mpletar quattro ciclos. Co
omparados aos
a
paciente
es que ingeriiram placebo
os, os
partic
cipantes que receberam
m as maiorres doses de THC senttiram meno
os dor, dorm
miram
melhor e sentiram
m menos ansiedade, con
ncluíram os autores do estudo.
e
A me
elhoria na dor
d
foi relativamente p
pequena, qu
uando comp
parada com Gabapentin
na ou
Prega
abalina, mas os autore
es ressaltam
m que os participantes
p
s do trabalh
ho possuíam
m dor
refrattária que não obtiveram sucesso no tratamento convencional.
O auttor comenta
a que este é o primeiro estudo clínico com pacientes não in
nternados usando
maco
onha fumada de que se
s tem notíícia. Estudo
os de longo prazo, com
m cannabis mais
poten
ntes e usan
ndo inaladorres especiaiss que perm
mitem maiorr controle d as dosagens são
neces
ssários para que se obte
enham resu ltados mais precisos e também
t
parra que se av
valie a
segurrança do tratamento.
Segundo o médico Tony Dic
ckenson, do University College
C
of London, vário
os pacientes
s com
dor c
crônica dizem
m se beneficiiar da canna
abis, mas ele
e alerta que a automediccação é perig
gosa.
Talve
ez seja impo
ortante encon
ntrar pacien tes que resp
pondam partticularmente
e bem à cann
nabis,
pois é possível que ela não seja
s
adequa da para algu
uns grupos, como pacie
entes mais id
dosos.
Os pe
esquisadores
s não conseguiram tanttos voluntáriios quanto queriam
q
para
a os testes e isso
ores acresce
demo
onstra como esse tipo de pesquisa é difícil de realizar.
r
No final,
f
os auto
entam
que ffumar a dro
oga nas dos
sagens estud
dadas não produziu
p
os efeitos me ntais comum
mente
assoc
ciados à cannabis e que o estudo foii um passo importante e precisa ter continuidade.
Ao to
odo, 12 estados americ
canos já ap
provaram a lei do uso medicinal d
da maconha,, mas
as a Califórnia permite centros, qu
apena
ue funcionam
m como uma espécie d
de farmácia e são
conhe
ecidos como
o pot clubs (clube
(
da ma
aconha). Cid
dades como Los Angeless e São Fran
ncisco
possu
uem até redes desses fo
ornecedores,, onde o pac
ciente é trata
ado como um
m sócio, porrtando
carteirinha e tend
do benefícios
s como serv
viço de mano
obrista.
Referrência: Ware
e MA, Wang
g T, Shapirro S, Robins
son A, Ducruet T, Huy
ynh T, Gam
msa A,
Bennett GJ, Collet JP. Sm
moked canna
abis for ch
hronic neuro
opathic pain
n: a randomized
contrrolled trial. CMAJ.
C
2010 Aug
A
30. [Epu
ub ahead of print]
4. Pânico de serin
nga ou efeito
o demorado do comprim
mido?
O FD
DA aprovou
u um analg
gésico de administração intranas
sal nos EU
UA. O ceterolaco
não seletiv
trome
etamina é um antiin
nflamatório não-esteroiidal (AINE) inibidor n
vo da
cicloo
oxigenase. Os dois principais esstudos que levaram à aprovaçã o desta via de
administração pelo
p
FDA avaliaram,
a
cada um, 300 pacien
ntes cirúrgiicos. O us
so do
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medicamento via
a spray nas
sal mostrou eficácia na diminuição da intensid
dade da dorr póscirúrg
gica, tornan
ndo-a aceitá
ável quando
o comparada
a a do grupo placebo.. Além diss
so, os
pacie
entes que utilizaram o ce
etorolaco na sal foram ca
apazes de diminuir o uso
o da morfina
a após
48 ho
oras.
A adm
ministração do medicam
mento é feita
a através de
e spray nasal e é dividiida nas seguintes
faixas
s etárias:
 Pacientess adultos com
m idade infe
erior a 75 anos, a dose é de 15,75m
mg em cada narina
n
a cada 6 ou 8 horas, sendo a dosse máxima de
d 126mg;
 Pacientess adultos com idade igu
ual ou superrior a 75 ano
os, a dose é de 15,75m
mg em
apenas uma
u
das narinas a cada 6 ou 8 horas
s, sendo a do
ose máxima de 63mg;
 Não há estudos sobre
e o uso dessse medicame
ento em crianças.
A forrmulação na
asal é de fá
ácil aplicação
o, com melhor adesão do paciente
e ao tratam
mento,
assim
m como a ma
aior biodispo
onibilidade e efeito mais
s rápido em relação ao t ratamento oral.
o
A
nova formulação
o supre, ao menos em parte, a lac
cuna existen
nte de uma opção analg
gésica
s.
não-o
opióde não injetável parra tratamentto de dores ambulatoriai
a
A principal reclam
mação dos usuários
u
sob
bre essa formulação é o desconfortto nasal. Tod
davia,
os fabricantes de
eixam em evidência os possíveis effeitos colate
erais desenca
adeados pello uso
dessa
a via de medicamento. Os efeitos ccolaterais ma
ais problemá
áticos até o momento são
s
os
efeito
os gastroin
ntestinais, como úlcceras pépticas, sangramento e
e/ou perfu
uração
gastrrintestinais, comuns
c
aos AINES.
Fonte
e: http://ww
ww.medcente
er.com/Medsscape/conten
nt.aspx?bpid
d=102&id=2
27817
5. Atividade física
a reduz os sintomas da ffibromialgia
Um rrecente estu
udo indica melhoras
m
sign
nificativas no funcionam
mento físico e redução da
d dor
em a
adultos minimamente attivos e que sofrem com
m fibromialgia. Os sintom
mas associa
ados à
fibrom
mialgia inclu
uem dor, fad
diga, distúrb
bios do sono
o, dor de ca
abeça e alte
eração do humor.
Além disso, o colégio Americano de Reum
matologia uttiliza alguns critérios de classificação
o para
fibrom
mialgia, com
mo a presen
nça de resp
posta doloro
osa em pelo
o menos 11
1 dos 18 pontos
p
dolorrosos (tender points) detterminados a
anatomicam
mente por um
m especialista
a.
Indiv
víduos com fibromialgia tendem ao
o sedentaris
smo porque os maioress sintomas dessa
doença (dor e fadiga) imp
põem dificul dades para permanece
erem fisicam
mente ativos. No
nto, os autorres sugerem
m a incorpora
ação de pequ
uenas atividades na roti na diária, attravés
entan
de ca
aminhadas, uso
u de escad
das, jardinag
gem.

3

www
w.dol.innf.br
No es
studo foram avaliados os
o efeitos do
o aumento da
d atividade física no esstilo de vida (LPA)
de 46 mulheres com fibrom
mialgia enco
orajadas a trabalhar em
m direção ao
o acúmulo de
d 30
minutos de exerc
cícios de inte
ensidade mo
oderada, de 5 a 7 dias por
p semana, por 12 sem
manas.
O grrupo controle constitui-se por 38 mulheres, com
c
fibromiialgia, desig
gnadas a re
eceber
some
ente educaç
ção e supo
orte. Os a
autores con
ncluíram qu
ue o grupo
o LPA melhorou
signifficativamentte o funcionamento físicco e reduziu
u os relatos de dor qua
ando compa
arados
com o grupo de pacientes
p
qu
ue tiveram a penas suporrte educacion
nal.
Referrências:
http:///www.medcenter.com//Medscape/c ontent.aspx?bpid=102&
&id=27791
http:///arthritis-re
esearch.com
m/content/pd
df/ar2967.pd
df
Fonta
aine KR, Con
nn L, Clauw DJ. Effects of lifestyle physical acttivity on perrceived symp
ptoms
and p
physical func
ction in adults with fibro
omyalgia: re
esults of a ra
andomized ttrial. Arthritis Res
Ther.. 2010;12(2)):R55.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Sa
aliva de Cara
acol-do-mar e analgesia
Cienttistas observ
varam que a conotoxina da saliva do Caracol-do
o-mar ajuda
a estas criatu
uras a
captu
urarem suas
s presas parralisando-ass ou tornand
do-as mais lentas. Emb
bora os cien
ntistas
tenha
am tentado
o transform
mar estes ccompostos em analgé
ésicos, surg
giram problemas
relacionados à via
v
de adm
ministração d
de tais drogas, por se
e tratarem de peptídeos. O
analg
gésico Prialt,, por exemplo, é uma ve
ersão sintétiica da conottoxina-ω MV
VIIA, que dev
ve ser
injeta
ado diretame
ente na med
dula espinha l para obter efeitos, limitando seu u
uso. Existem cinco
tipos de conotox
xinas, cujas atividades fforam deterrminadas e são
s
chamad
dos de α (alfa), δ
(delta
a), κ (kapa),, μ (mi) e ω (omega). C ada conotox
xina possui um
u alvo distiinto:
 a conotox
xina-α inibe receptores n
nicotínicos de
d acetilcolina em nervoss e músculos
s;
 a conotox
xina- δ inibe
e a inativação
o dos canais
s de sódio vo
oltagem-dep
pendente;
 a conotox
xina-κ inibe os canais de
e potássio;
 a Conotoxina-μ inibe os canais d e sódio volta
agem-depen
ndentes no m
músculo;
 a Conotoxina-ω inibe
e canais de ccálcio voltage
em-depende
entes tipo N..
Devid
do ao pote
encial analgésico da cconotoxina e a dificuld
dade relacio
onada à via de
administração de
este compos
sto, um gru
upo de pesquisadores liderados porr David Craik, da
ersidade de Queensland
d, desenvolv
veram uma nova forma
a de analgéssico sintetizado a
Unive
partirr da conoto
oxina-α que pode ser a
administrada
a por via orral. A cicliza
ação peptídica da
conottoxina-α cVc
c1.1 poderá aliviar a do
or em pesso
oas com neu
uropatia perriférica, com
m uma
dose muito me
enor do que os medi camentos existentes
e
no
n mercado
o e sem causar
c
dependência. Craik e cols. indicam qu e tal droga poderá rev
volucionar o tratamento das
forma
as mais grav
ves de dor.
Referrência: Clark
k RJ, Jensen J, Nevin ST
T, Callaghan BP, Adams DJ,
D Craik DJ . The Engine
eering
of an
n Orally Activ
ve Conotoxin
n for the Tre
eatment of Neuropathic Pain. Angew
w Chem Int 2010
3;49((37):6545-8
8.
7. Mu
utação causa
a dor intensa
a
Existe
em várias desordens ne
eurológicas h
humanas que têm sido associados
a
ccom mutaçõe
es em
canaiis iônicos. Canais
C
iônico
os são proteíínas que atrravessam a membrana ccelular e reg
gem o
movimento de íons para dentro
d
ou p
para fora da
d célula. A função do
o canal iôn
nico é
funda
amental para muitas funções celula
ares diferenttes e a perd
da de função
o dos canais tem
sido a
associada à enxaqueca, epilepsia e v
vários transttornos de do
or patológica
a.
Os c
canais do tipo TRP (Trransient Recceptor Poten
ncial) são canais
c
iônico
os que têm
m sido
implic
cados aos aspectos da sensação
o. No entan
nto, apesar de estudo
os realizados em
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camu
undongos sugerindo que
e vários TRP s desempen
nham papel fundamenta
f
l nas vias da
a dor,
nenhuma doença
a humana hereditária
h
rrelacionada à sensação de dor hav
via sido ligada a
muta
ações em can
nais do tipo TRP.
Um e
estudo recen
nte identifico
ou a associa
ação de mu
utação em um gene esp
pecífico, cha
amado
TRPA
A1, em indiv
víduos de um
ma família n a Colômbia,, América do
o Sul, com u
uma síndrom
me de
dor h
hereditária chamada
c
síndrome da d or familiar episódica
e
(SDFE). A SDFFE está asso
ociada
com episódios de dor de
ebilitante na
a parte superior do corpo que geralmente
e são
desen
ncadeadas pelo
p
estresse
e, jejum físicco ou fadiga..
Relattos da litera
atura estabe
eleceram que
e o TRPA1 é expresso como recep
ptor associado ao
proce
esso de dor em roedores e em sere
es humanos e que desem
mpenha um papel importante
dor em cam
na re
esposta a irritantes em modelos
m
de d
mundongos. O estudo pu blicado na revista
Neuro
on sugere que
q
uma mu
utação com ganho de função do TRPA1
T
está associada com
c
a
dor intensa estereotipad
SDFE
E e pode darr origem a ep
pisódios de d
da que afeta
a principalme
ente a
parte
e superior do corpo. Co
ompostos fa rmacológicos que são conhecidos
c
p
por inibir o canal
TRPA
A1 normal também foram
m eficazes na
a inibição do
o canal muta
ante, sugerin
ndo que as drogas
d
que inibem TRPA
A1 podem ser úteis na te
erapia da SD
DFE. Assim, o estudo ind
dica a importtância
de de
eterminar se
e as variante
es do canal T
TRPA1, ou a desregulaçã
ão do mesmo
o contribui para
p
o
risco e gravidade
e da dor crôn
nica em outrras populações de pacien
ntes.
Referrência: Krem
meyer B, Lop
pera F, Cox JJ, Momin A,
A Rugiero F,
F Marsh S, Woods CG, Jones
NG, Paterson KJ, Fricker FR
R, Villegas A
A, Acosta N,, Pineda-Trujillo NG, Ra
amírez JD, Zea
Z
J,
Burle
ey MW, Bedo
oya G, Bennett DL, Woo
od JN, Ruiz-Linares A. A gain-of-fun
nction mutattion in
TRPA
A1 causes fam
milial episod
dic pain synd
drome. Neuro
on. 2010;66
6(5):671-80..
8. Es
spécies reatiivas de oxig
gênio deriva
adas das células gliais participam
p
d
da gênese da
d dor
neuro
opática
Varia
as evidência
as apontam as espécie
es reativas de oxigênio (ROS) co
omo importtantes
mediadores env
volvidos na gênese d
da dor infllamatória e neuropátiica. De fato, a
administração de
e substância
as que bloq
queiam a prrodução de ROS ou me
esmo inibem
m sua
ativid
dade tem ap
presentado efeito analg
gésico em vários
v
modelos experim entais, suge
erindo
que a modulação desse sistema poderria ser um alvo
a
para o desenvolvim
mento de drogas
d
analg
gésicas. Avançando no conheciment
c
to dos meca
anismos envolvidos no p
papel dos RO
OS na
gênes
D Lee (Seo
oul National University) demonstrou
u em um tra
abalho
se da dor, o grupo do Dr.
recen
nte que a principal fontte de ROS d
durante o processo de neuropatia periférica se
eria a
NADP
PH oxidase-2
2 (NOX-2). A expressão
o dessa enziima aumentaria após ass lesões de nervo
e a produçã
perifé
érico, princip
palmente na
as células da
a glia da me
edula espina
al, sendo que
ão dos
ROS pela NOX2 estaria envo
olvida na attivação desta
as células. Além
A
disso, os pesquisa
adores
obserrvaram que animais de
eficientes p
para a NOX2
2 apresenta
avam hipera
algesia térm
mica e
mecâ
ânica reduzida após a lesão de ne
ervos perifé
éricos quand
do comparad
dos com an
nimais
selva
agens. Os au
utores sugere
em que a iniibição seletiv
va da NOX2 com conseq
quente reduç
ção na
produ
ução de ROS
S seria uma excelente a
alternativa para
p
o desen
nvolvimento de drogas para
p
o
tratamento da do
or neuropátic
ca.
Referrência: Kim D, You B, Jo EK, Han
n SK, Simon
n MI, Lee SJ.
S NADPH o
oxidase 2-de
erived
reacttive oxygen species
s
in sp
pinal cord m
microglia conttribute to pe
eripheral nerrve injury-induced
neuro
opathic pain. Proc Natl Acad
A
Sci U S A. 2010; 10
07(33):1485
51-6.
9. Um
m anestésico
o e analgésic
co para trata
ar a depressã
ão
A res
sposta rápid
da antidepressiva apóss a adminis
stração da ketamina n o tratamento de
pacie
entes com depressão
d
re
esistente su
ugere uma nova aborda
agem para o tratamen
nto de
trans
stornos de humor
h
em relação às semanas ou
u meses ne
ecessários p
para a mediicação
padrã
ão.
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Os m
mecanismos subjacentes
s a esta açã
ão da ketam
mina não forram identificcados. Ela é uma
droga
a dissociativ
va usada parra fins de an
nestesia, com
m efeito hipnótico e ana
algésico e, muitas
m
vezes
s, consumid
da por cau
usar efeitoss psicotrópicos. Atua como um antagonista
a não
comp
petitivo do receptor NMD
DA, que é u
um receptor ionotrópico ativado pelo
o ácido glutâmico
(gluta
amato)/aspa
artato e seu
u agonista exógeno N-metil-D-asp
partato. A k
ketamina in
nibe o
recep
ptor do NMD
DA por dois mecanismoss distintos: a) Bloqueia o canal abe
erto, reduzindo o
temp
po médio durante o qual o canal se
e encontra aberto; b) Liga-se ao recceptor fecha
ado e,
por um mecanismo alosté
érico, dimin
nui a frequ
uência de abertura d
do canal. Baixas
B
conce
entrações de
d ketamina
a causam p
predominanttemente o bloqueio do
o canal fec
chado,
enquanto altas concentrações bloque
eiam tanto o canal fechado com
mo aberto. Este
meca
anismo de an
ntagonismo do receptorr do NMDA dependente
d
da
d concentra
ação de keta
amina
tem iimplicações clínicas, verificando-se p
propriedades
s analgésicas a baixos n
níveis de keta
amina
e os efeitos anes
stésicos a co
oncentraçõess muito mais altas. No entanto, a k
ketamina tam
mbém
a o funcion
namento dos receptore s dopaminé
érgicos, sero
otoninérgico
os, colinérgicos e
altera
opióid
des e dos ca
anais de sódiio.
Departamen
O tra
abalho publicado na Rev
vista Sciencce por um grupo
g
de cie
entistas do D
nto de
Psiqu
uiatria e Neu
urobiologia da Escola de Medicina da
a Universidad
de de Yale o
observou-se que a
ketam
mina ativa rapidamente
r
e a via alvo da rapamic
cina em mamíferos (mT
TOR), levando ao
aume
ento de pro
oteínas sináp
pticas, sinallização e au
umento do número e função de novas
sinap
pses na colu
una e no córrtex pré-fron
ntal de ratos. Além diss
so, o bloque
eio da sinaliização
mTOR
R induzida pela ketam
mina bloque
eia complettamente a sinaptogên ese e resp
postas
comp
portamentais
s em modelo
os de depresssão. Esses resultados demonstram que os efeittos da
ketam
mina são op
postos aos déficits
d
sináp
pticos que re
esultam da exposição a estresse e pode
contrribuir para as suas ações antidep
pressivas. Nos
N
estudos clínicos iniiciais, que foram
replic
cados no Ins
stituto Nacional de Saúd
de Mental do
os EUA, quas
se 70 por ce nto dos pacientes
que s
são resistenttes ao tratam
mento com ttodas as outtras formas de antidepre
essivos obtiv
veram
melhora dos sin
ntomas depressivos de
entro de ho
oras após o recebimen
nto da keta
amina,
duran
ndo de 7 a 10
1 dias. No entanto, seu
u uso clínico
o tem sido limitado, poiss tem que se
er por
via in
ntravenosa sob
s
supervis
são médica e em alguns casos pod
de causar sin
ntomas psic
cóticos
em curto prazo.
Referrência: Li N,, Lee B, Liu RJ, Banasr M, Dwyer JM
M, Iwata M, Li XY, Agha
ajanian G, Duman
D
RS. m
mTOR-depen
ndent synaps
se formation
n underlies the
t
rapid antidepressantt effects of NMDA
N
antag
gonists. Scie
ence 2010 32
29(5994):95
59-64.
10. p
pH ácido aum
menta a resp
ponsividade d
dos nocicepttores musculares
Durante o proce
esso inflamatório ocorre
e uma dimin
nuição do pH
H no local i nflamado, o qual
ativa canais iônic
cos sensíveis
s a ácidos (A
ASIC). Esses canais são encontrados
e
s tanto no sis
stema
nervo
oso central como
c
no periférico, sen
ndo que o ASIC1, ASIC2
2 e ASIC3 s ão expresso
os nos
nocic
ceptores. Alg
guns trabalh
hos têm de
emonstrado que uma diminuição
d
d
do pH após
s uma
inflam
mação musc
cular causa hiperalgesia e aumenta
a os níveis de
d RNAm pa
ara ASIC1 e 3 no
gânglio da raiz dorsal (GRD). Gauta
am e colab
boradores publicaram rrecentementte no
Neuro
oscience um
m estudo demonstrand
d
do que apó
ós a administração de
e carragenin
na no
músc
culo, os neurônios do GRD
G
que ine rvam o mús
sculo tornam
m-se mais re
esponsivos ao
a pH
ácido
o. Além disso
o, foi observ
vado que apó
ós a inflamação ocorrem
m mudanças nas propriedades
a corrente e uma
biofís
sicas das corrrentes ativa
adas por pH
H, como o au
umento na amplitude
a
da
rápida dessensib
bilização, que
e são propr iedades cara
acterísticas de canais A
ASIC. Estes dados
sugerrem que a ativação dos canais do tipo ASIC é importantte para o de
esenvolvime
ento e
manu
utenção da hiperalgesia
h
associada à inflamação muscular.
Referrência: Gauttam M, Bens
son CJ, Sluka
a KA. Increa
ased respons
se of muscle
e sensory ne
eurons
to de
ecreases in pH
p after mus
scle inflamma
ation. Neuro
oscience. 2010;170(3):8
893-900.
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