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1. Flo
ora intestinal e cólica em
m bebês e ad
dultos
Pesqu
uisadores in
nvestigaram cólicas em bebês e analisaram a origem de
estas cólicas
s, que
variavam desde as alergias até os horm
mônios presentes no leite, o estressse no útero
o e as
bacté
érias intestin
nais nos bebê
ês.
O esttudo descob
briu que cria
anças que so
ofriam de có
ólicas tinham
m inflamaçã o gastrointe
estinal
resulttante de um
m desequilíbrrio na flora b
bacteriana, com
c
mais ba
actérias prejjudiciais e poucas
p
benéfficas. Bebês
s que não so
ofriam de có
ólicas possuíam uma qu
uantidade m
maior de bac
ctérias
benéfficas e não tinham
t
inflam
mação.
Foram
m analisados
s 83 bebês, alimentadoss com leite materno
m
e que sofriam d
de cólicas. Alguns
A
receb
beram medicação que reduz a pre
esença de gases
g
(dime
eticona) e o
outros receb
beram
suple
emento com Lactobacillu
us reuteri, prrobióticos en
ncontrados no
n iogurte. O
Os probiótico
os são
micro
organismos vivos
v
que co
olonizam o ccólon e auxiliam na dige
estão, respossta imunológ
gica e
podem ser benéfficos na redu
ução da grav
vidade e incid
dência da ga
astroenterite
e, diarréia e cólica
em b
bebês.
Após 28 dias com
m estes trata
amentos, oss bebês que receberam dimeticona
d
cchoravam 2 horas
e me
eia por dia.. O outro grupo
g
que rrecebeu sup
plemento prrobiótico cho
orava apena
as 51
minutos por dia.
Outro
o estudo rea
alizado mais
s recenteme nte sugere que a identificação do tipo particular de
flora bacteriana fecal serve
e como biom
marcador pa
ara determin
nar se um indivíduo poderá
p
come
er de tudo e mesmo assim continua r magro ou se terá maio
or incidência
a de dor inte
estinal
ao ingerir um me
edicamento do
d que outro
os indivíduos
s.
O esttudo foi rea
alizado com amostras fe
ecais de 22 indivíduos europeus, 1
13 japonese
es e 4
amerricanos subm
metidas ao sequenciam
mento gené
ético para a determin ação filogenética
bacte
eriana. Com
mo resultado
o, os autorres identific
caram a ex
xistência de
e três diferrentes
populações de bactérias intestinais: as do gên
nero Bacterroides, as Prevotella e os
químicas particulares de cada g
grupo bacte
eriano
Rumiinococcus. As caracterrísticas bioq
perm
mitiram aos autores
a
demo
onstrar que o grupo de indivíduos que apresenttavam predo
omínio
de ba
actérias Prov
vetella, capa
azes de deg
gradar o muco intestinal, estavam m
mais propen
nsos a
apres
sentar dor in
ntestinal de maior inten sidade ao in
ngerir medicamentos, qu
uando comp
parado
com outros ind
divíduos. Já os indivíd
duos que apresentavam
a
m predomín
nio de bac
ctérias
Bacte
erioides e Ruminococcu
R
us apresenta
am, respecttivamente, menor e m
maior tendên
ncia a
ganhar peso. Porrtanto, os au
utores sugerrem que esttes resultado
os podem ajjudar a apon
ntar a
causa
a de obesida
ade e de doença inflam atória intesttinal e, assim
m, personaliizar o diagnóstico
médico.
Referrências:
 Klein K, Stevens R. The clinicall use of prob
biotics for young
y
childre
ren. J Fam Health
H
Care. 200
08;18(2):66
6-8;
 Arumuga
am M, Raes J,
J Pelletier E
E, Le Paslier D, Yamada T, Mende D
DR, Fernande
es GR,
Tap J, Brruls T, Batto
o JM, Bertala
an M, Borruel N, Casella
as F, Fernan
ndez L, Gauttier L,
Hansen T,
T Hattori M,, Hayashi T, Kleerebezem M, Kurokawa K, Lecle
erc M, Leven
nez F,
Manichan
nh C, Nielse
en HB, Nielssen T, Pons N, Poulain J, Qin J, Siicheritz-Pontten T,
Tims S, Torrents
T
D, Ugarte E, Z
Zoetendal EG, Junwang, Guarner FF, Pedersen O, de
Vos WM,, Brunak S,, Doré J, C
Consortium M,
M Weissenb
bach J, Ehrrlich SD, Bo
ork P.
Enterotyp
pes of the human gut microbiome
e. Nature. 2011
2
Jun 8.. [Epub ahe
ead of
print].
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2. Um
m novo méto
odo alternativo para dor
A dorr é um sinal/sintoma qu
ue incomoda
a milhões de
e pessoas fre
equentementte. Pesquisa
adores
da Un
niversity Co
ollege of Lon
ndon, Inglate
erra, sugeriram um nov
vo método p
paliativo parra dor
public
cado no periiódico Pain: cruzar os brraços!
O esttudo contou com a partiicipação de 2
20 voluntários, distribuídos em doiss experimenttos. O
prime
eiro investig
gou a intens
sidade das sensações e o segundo
o a intensid
dade da ativ
vidade
cereb
bral, através
s de eletroencefalogram
ma (EEG). Os
s estímulos elétricos era
am aplicado
os nas
mãos
s dos volunttários, enquanto os bra
aços dos me
esmos eram colocados a
ao lado dos
s seus
corpo
os ou cruzad
dos na frente
e do tórax.
A hip
pótese de que
q
cruzar os braços p
poderia aten
nuar a sens
sação doloro
rosa frente a um
estím
mulo surgiu de um estu
udo onde fo i constatado
o que a hab
bilidade de llocalizar o tato
t
é
preju
udicada quan
ndo as mãos
s atravessam
m a linha mé
édia do corp
po. Por exem
mplo, quando
o dois
estím
mulos são ap
plicados seq
quencialmentte, um em cada mão, o ato de “ccruzar os brraços”
reduz
z a capacidade de dizer qual a mão ffoi estimulad
da primeiro.
Os re
esultados deste estudo, de acordo co
om os exames e as nota
as dos volunttários, apontaram
que a percepção
o da dor e da
d atividade
e mostrada no EEG foi reduzida qu
uando as pe
essoas
estav
vam de braç
ços cruzados
s. Segundo u
um dos pesq
quisadores, os resultado
os dão indíciios de
que a
as áreas do cérebro que
e contêm o m
mapa do corrpo direito e esquerdo ssão possivelm
mente
ativados juntos e,
e quando se
s cruza os braços, esses mapas não são ativa
ados juntam
mente,
desen
ncadeando um
u processamento cereb
bral menos efetivo
e
da do
or, por exem
mplo.
Obvia
amente, cruz
zar os braço
os não se tra
ata de um método
m
eficaz
z para o trattamento de dores
intensas. Entreta
anto, para alívio das do
ores, quaisqu
uer metodologias não m
medicamento
osas e
que n
não sejam pe
erigosas parra a saúde d o paciente parecem
p
vale
er a pena.
Referrência: Galla
ace A, Torta DM, Mosele
ey GL, Iannetti GD. The
e analgesic effect of cro
ossing
the a
arms. Pain. 2011
2
152(6):1418-23.
3. Me
editação ajud
da no comba
ate à dor
A me
editação encontra-se no
n meio de dois pólos: a concenttração e a contemplaç
ção. É
ais. Há dado
comu
umente asso
ociada a relig
giões orienta
os históricos
s comprovan
ndo que ela é tão
antiga quanto a humanidad
de. Não sen
ndo exatamente originá
ária de um povo ou re
egião,
desen
nvolveu-se em
e várias cu
ulturas diferrentes e rece
ebeu vários nomes, flore
esceu no Eg
gito (o
mais antigo relatto), Índia, entre
e
o povo
o Maia, etc. Apesar da associação
a
e
entre as que
estões
tradic
cionalmente relacionadas à espiritua
alidade e ess
sa prática, a meditação pode també
ém ser
pratic
cada como um instrum
mento para o desenvolvimento pe
essoal em u
um contexto
o não
religioso.
um estudo realizado no
o Reino Uni do, na Univ
versidade de
e Mancheste
er, pesquisa
adores
Em u
demo
onstraram que pessoas que pratica
am a medita
ação tendem
m a suportarr melhor a dor.
d
A
explic
cação seria pelo fato de
d que seuss cérebros seriam capa
azes de anttecipar sens
sações
desco
onfortáveis a que serã
ão submeti dos. No Brrasil, divers
sos grupos têm utiliza
ado a
medittação no gerenciamento
o da dor, poiis quando re
ealizada de forma
f
aproprriada, com prazer
p
e reg
gularidade, a meditação pode ajuda
ar pessoas que apresenttam qualque
er tipo de qu
uadro,
como
o estresse, dor crônica
a nas costa
as, artrite, fibromialgia
a, fadiga ccrônica, dor pósopera
atória, cânce
er, distúrbio nervoso, es clerose múlttipla, Mal de Parkinson, entre outros
s.
É prreciso ressaltar que a meditação funciona como
c
um complemento
c
o a tratam
mentos
tradic
cionais. Por isso, o ideal é que o mé
édico ajude a conduzir o paciente po
or esses cam
minhos
difere
enciados. Ve
eja também “Desmitifica
ando a medittação” (boletim 129), “R
Respiração le
enta e
profu
unda pode re
eduzir sensa
ação de dorr” (boletim 116)
1
e “Med
ditação Zen apresenta efeitos
e
analg
gésicos” (boletim 110).
Referrência:
http:///saude.ig.c
com.br/beme
estar/medita
acao+ajuda+
+a+lidar+com+a+dor/n 1237739259
9928.
html
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4. Alg
gumas pesso
oas sentem dor ao ver a dor de outrra pessoa
A do
or sinestésic
ca ocorre, principalmen
p
nte, em pes
ssoas que perderam
p
um
m membro,, mas
pesso
oas saudáve
eis também podem com
mpartilhar ex
xperiências dolorosas.
d
O
Os amputado
os são
conhe
ecidos por experimenta
e
r a dor fanttasma, uma sensação dolorosa em um membrro que
não está mais lá (“Ensinan
ndo membro
os fantasma
as”, boletim
m 112). A d
dor sinestés
sica é
difere
ente, ela nã
ão ocorre es
spontaneam
mente, mas é desencade
eada pela d
dor observad
da ou
imaginada. Sines
stesia é uma
a série de fe
enômenos prrovocados po
or uma cond
dição neurológica.
Assim
bro envolvid
m, ao observ
varmos ou im
maginarmos situações dolorosas, áreas do céreb
das no
proce
essamento da
d dor são ativadas. E
Este é o ch
hamado sisttema espelh
ho-sensorial, que
prova
avelmente nos ajuda a compreender
c
r as ações e emoções de
e outras pesssoas.
Os pe
esquisadores
s registraram
m a atividad
de cerebral em
e oito amp
putados que experimenttavam
dor fa
antasma e sinestésica,
s
dez
d amputad
dos que sentiam apenas
s dor fantasm
ma e dez pe
essoas
saudá
áveis, sem amputações
s, enquanto elas olhavam para im
magens de m
mãos ou pé
és em
situaç
ções potencialmente dollorosas e nã o dolorosas..
Os su
ujeitos que sentiam
s
dor sinestésica apresentara
am diminuiçã
ão das onda
as cerebrais alfa e
teta em compara
ação com os
s outros vol untários ao observarem
m as figuras.. Essa dimin
nuição
reflette um aume
ento na atividade neura
al, sugerindo
o que os neu
urônios espe
elho são ativados
mais fortemente..
a de um me
Os cientistas sug
gerem que a experiência
a traumática
a associada com a perda
embro
pode aumentar a sensibilidade à do
or dos outtros. Quand
do ameaçad
do, nosso corpo
naturralmente se torna vigilan
nte à dor: o nosso limiarr de dor diminui.
Fonte
e: http://hyp
pescience.co
om/porque-a
algumas-pes
ssoas-sentem
m-a-sua-dor//
Referrência: Fitzgibbon BM, Enticott
E
PG, G
Giummarra MJ, Thomson RH, Georg
giou-Karistianis N,
Brads
shaw JL. Aty
ypical electro
ophysiologiccal activity during
d
pain observation
o
in amputees
s who
experrience synae
esthetic pain
n. Soc Cogn A
Affect Neuro
osci. 2011 May 12. [Epub
b ahead of print]
p
5. Us
so regular de
e antiinflama
atório não-essteroidal pod
de estar asso
ociado à disffunção erétill
A dis
sfunção eréttil pode ser desencadea
ada por diversos fatore
es, dentre e
eles, interve
enções
cirúrg
gicas (princ
cipalmente na
n região a
ao redor do
o órgão sex
xual), proble
emas vascu
ulares,
doenças nervosas, diabetes, problemas h
hormonais e o uso de alguns medica
amentos.
uisadores realizaram
r
um estudo de corte prospectivo
o onde o uso regula
ar de
Pesqu
antiin
nflamatórios não-estero
oidais (AIN Es) aprese
entou correlação com o aumentto da
incidê
ência de episódios de disfunção eré
étil. Este estudo abarcou
u 80.966 hom
mens de div
versos
grupo
os étnicos, com
c
idades entre
e
45 e 6 9 anos, todo
os os membros de um d
determinado plano
de sa
aúde. Dentre
e estes, 47,,4% fazem uso regular de AINES e 29,3% rel ataram disfunção
erétil moderada ou severa. O uso de AIINES foi ava
aliado atravé
és de dados da farmácia
a e de
o do paciente. A disfunçã
ão erétil foi avaliada atrravés de questionário.
relato
Os re
esultados de
este estudo apontaram q
que o fator idade parece aumentar o uso regular de
AINEs. Por exemplo, 34,5% de homens com idade entre
e
45 e 49 anos utilizzam regularm
mente
AINEs e 54,7% de
d homens entre
e
60 a 69
9 anos tamb
bém. Este au
umento se co
orrelaciona com
c
o
aume
ento da incidência de episódios
e
de
e disfunção erétil, por exemplo,
e
de
e 13% para 42%
nesta
as faixas etá
árias. Após o ajuste do
os dados po
or idade, ra
aça, fumo, d
diabetes me
ellitus,
hiperrtensão, hip
perlipidemia, doença va
ascular periférica, doença da arttéria coroná
ária e
eleva
ado índice de
e massa corporal, a corrrelação positiva perman
neceu a messma. Mais es
studos
são n
necessários para demon
nstrar positiv
vamente estta relação. Além
A
disso, vale lembra
ar que
na av
valiação dos
s estudos de
e corte, é ccrítico obserrvar a existê
ência de vie
eses de sele
eção e
inform
mação, a co
ontinuidade do seguimen
nto dos suje
eitos de pesquisa, o con
ntrole dos fa
atores
de co
onfusão, a im
mportância dos
d resultado
os e sua apliicabilidade na prática clín
nica.
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Referrência: Gleas
son JM, Slez
zak JM, Jung
g H, Reynold
ds K, Van de
en Eeden SK
K, Haque R, Quinn
VP, L
Loo RK, Jac
cobsen SJ. Regular non
nsteroidal anti-inflamm
a
atory drug use and errectile
dysfu
unction. J Urrol. 2011 185
5(4):1388-9
93.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Re
eceptor meta
abotrópico de
e glutamato como alvo antinocicept
a
ivo
Há allgum tempo
o os receptorres metabottrópicos de glutamato
g
(m
mGlu) tem ssido conside
erados
alvos
s para o trattamento da dor crônica
a. Todos os subtipos de mGlu (1 ao
o 8), exceto
o o 6,
estão
o amplamente distribuíd
dos pelas fib
bras nocicep
ptivas, modu
ulando meca
anismos celulares
de de
esenvolvimento e manuttenção da do
or.
O principal foco de
d estudos, no entanto,, são os mGlu do grupo II, ou seja,, mGlu2 e mGlu3,
m
que geralmente são vistos de maneira
a conjunta no contexto
o da dor e analgesia. Esses
recep
ptores são acoplados
a
a uma proteín
na G inibitórria e promov
vem a regullação negativa da
trans
smissão nerv
vosa entre o neurônio a ferente prim
mário e o neurônio de se
egunda orde
em no
corno
o dorsal da
a medula espinal. Estã
ão presentes também em fibras periféricas, onde
modu
ulam negativ
vamente a ação de recep
ptores TRPV
V1 e canais de
d sódio TTX
X-R. Em tentativas
de po
otencializar as
a vias de mGlu2
m
e 3, p
protótipos de
e fármacos seletivos
s
ao grupo II já foram
aprendizado
desen
nvolvidos, mas
m
apresen
ntaram tolerrância e alte
erações de memória
m
e a
o (que
envolvem a participação importante do g
glutamato).
Em ttrabalho pub
blicado recen
ntemente, e
entretanto, há
h uma dife
erenciação e
entre as açõ
ões de
mGlu
u2 e 3, usando animais nocautes e u
um agonista
a seletivo a mGlu2. O grrupo concluiu que
as o recepto
apena
or mGlu2 modula a hipe
ernocicepção
o inflamatória e tem tottal predomin
nância
sobre
e mGlu3 nes
sse contexto
o. Não apena
as isso, mas
s também fo
oi identificad
do que o rec
ceptor
respo
onsável pela tolerância a fármacos agonistas do grupo II é apenas o m
mGlu3. Quando o
agonista mGlu2 seletivo
s
é ad
dministrado,, os resultad
dos antinocic
ceptivos fora
am satisfató
órios e
não h
houve qualqu
uer alteração de memórria ou aprend
dizado. Esse
e mesmo ago
onista mGlu2
2 está
em estudos clínic
cos paraesqu
uizofrenia.
Podemos, portan
nto, voltar nossos
n
olhoss para esse alvo e agua
ardar que d
dados futuro
os nos
traga
am a possibillidade de no
ovas drogas a
analgésicas.
Referrência: Zam
mmataro M, Chiechio S,, Montana MC,
M
Trafican
nte A, Copa
ani A, Nicole
etti F,
Gerea
au RW 4th. mGlu2 metabotropic g
glutamate re
eceptors res
strain inflam
mmatory pain
n and
media
ate the analgesic activity of dual m
mGlu2/mGlu3
3 receptor agonists.
a
Mo
ol. Pain. 201
11 14,
7:6.
7. Mu
utação em ca
anal de potá
ássio está asssociada ao apareciment
a
o de enxaqu
ueca com áurea
A enx
xaqueca com
m aura (ECA) é uma dessordem bem comum com
m prevalênciia anual med
dia de
18% na populaçã
ão feminina e 6,5% na masculina. É uma cond
dição debilita
ante das dorres de
cabeç
ça que são
o associadas
s a sintoma
as neurológicos reversííveis conheccidos como aura
(“Enx
xaqueca, aurra e Acidente Vascular E
Encefálico” – boletim 113
3). As causa
as da ECA nã
ão são
comp
pletamente compreendid
c
das. Um tra
abalho recen
nte publicado no Nature
re Medicine relata
pela primeira vez
v
um pos
ssível papel para um canal de potássio
p
cha
amado Tres
sk na
patoffisiologia da ECA. O cana
al de potáss io Tresk perrtence à família dos cana
ais de potássio de
dois poros, muiito expresso
o no sistem
ma nervoso central, onde desemp
penha um papel
importante no controle
c
do potencial d
de membran
na e na ex
xcitabilidade neuronal. Neste
traba
alho foi demo
onstrado que uma muta
ação neste tiipo de canal de potássio
o é extremam
mente
assoc
ciada ao apa
arecimento de
d ECA familliar. Os pesq
quisadores utilizaram ferrramentas in
n vitro
de ex
xpressão hetteróloga desse canal e d
demonstraram que esta mutação con
nfere um fen
nótipo
de in
natividade pa
ara este can
nal e que a expressão deste canal mutado é capaz de in
nibir a
ativid
dade de canais na sua
a forma na
ativa. Este trabalho av
vança no e
entendimento
o dos
a patogênese da ECA e indica q
meca
anismos mo
oleculares en
nvolvidos na
que a modu
ulação
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positiva de canais Tresk pode
eria ser uma
a ferramenta
a para o des
senvolvimentto de drogas
s para
o con
ntrole desta desordem.
Referrências: Lafrrenière RG, Cader MZ, Poulin JF, Andres-Engu
A
uix I, Simon
neau M, Gup
pta N,
Boisv
vert K, Lafrrenière F, McLaughlan
M
S, Dubé MP,
M
Marcinkiewicz MM, Ramagopalan S,
Ansorge O, Brais B, Sequeiros J, Pere
eira-Monteiro
o JM, Griffitths LR, Tuc ker SJ, Ebe
ers G,
Roule
eau GA. A dominant-ne
d
egative muta
tation in the
e TRESK potassium cha
annel is link
ked to
famillial migraine with aura. Nat
N Med. 20 10 16(10):1157-60;
Wood
d H. Migrain
ne: Familial migraine wiith aura is associated
a
with
w
a mutattion in the TRESK
T
potas
ssium chann
nel. Nat Rev Neurol. 2010
0 Dec;6(12)):643.
8. TR
RPM3: protag
gonista ou co
oadjuvante??
A de
etecção e a rápida res
sposta a esstímulos térrmicos nociv
vos é esse ncial para nossa
sobre
evivência. Várias evidên
ncias demon
nstram que a detecção de estímulo
os térmicos, tanto
frio c
como o calorr, depende da
d ativação de canais iô
ônicos (cátio
ons) não-sele
etivos sensív
veis a
temp
peratura: canais da sup
perfamília TR
RP (Recepto
ores de Pote
encial Transiiente). Denttre os
vários membros da família TRP, os can
nais do tipo TRPM8 e TRPA1
T
são rresponsáveis
s pela
detec
cção de estímulos frios
s nos neurô
ônios sensitivos no gânglio da raizz dorsal (GR
RD) e
gânglio trigemina
al (GT). Os quatro
q
mem
mbros da sub
bfamília de canais
c
do tip
po TRPV, TRPV1-4
são a
ativados por temperatu
uras quente s. Recentem
mente foi descoberto o
outro membro da
família TRP, o ca
anal TRPM3, o qual é um
m membro da
d subfamília melastatin
na de canais
s TRP.
Estud
dos anteriorres demonstraram que
e o TRPM3 pode ser ativado pel o neuroeste
eróide
pregn
nenolona (PS) e é exprresso em ne
eurônios sen
nsoriais. No presente trrabalho, Vriens e
colab
boradores de
emonstraram
m que o TR
RPM3 é exprresso funcion
nalmente em
m um subtipo de
neurô
ônios sensorriais no GRD
D e GT, em ffibras nocice
eptivas de diâmetro pequ
ueno. Além disso,
essas
s células re
espondem ao
a PS e e
este estímulo é capaz de induzirr comportam
mento
nocic
ceptivo em camundongos selvagen
ns, efeito que não é observado
o
e
em camundongos
nocau
utes para o canal TRPM
M3. Ainda, n
neste estudo
o, os autores demonstra
aram que o calor
ativa o canal TRP
PM3. De fato
o, animais de
eficientes pa
ara TRPM3 ex
xibiram déficcit na respos
sta de
retira
ada a estímu
ulos térmico
os quentes, m
mas não a estímulos
e
frios e mecân
nicos. Além disso,
animais nocautes
s também apresentaram
m déficit no desenvolvim
d
mento de hipe
o calor
eralgesia ao
após inflamação.. Em conjunto os dados do trabalho
o publicado no mês de m
maio no perriódico
Neuro
on demonsttraram pela primeira v
vez o papel do TRPM3 como um canal nocice
eptivo
termo
osensível envolvido na
a detecção de estímullos nocivos quentes. N
No entanto, não
podemos deixar de dividir seu
s
papel co
omo canal sensível
s
ao calor com o
os canais TRPV1.
Junto
os TRPM3 e TRPV1, principalmen
p
nte, são responsáveis pela deteccção da res
sposta
nocic
ceptiva térmiica.
ann T, Philip
Referrência: Vrien
ns J, Owsian
nik G, Hofma
pp SE, Stab J, Chen X, Benoit M, Xue
X
F,
Janss
sens A, Kerselaers S, Oberwinkler
O
J, Venneke
ens R, Gude
ermann T, N
Nilius B, Voe
ets T.
TRPM
M3 Is a Nociceptor Chan
nnel Involve
ed in the De
etection of Noxious Hea
at. Neuron. 2011
70(3)):482-94.
9. En
nvolvimento dos receptores de poten
ncial transitó
ório em dores inflamatórrias crônicas
A esttimulação ne
ervosa em articulações i nflamadas é considerada bastante i mportante na
n dor
relacionada à artrite, pois nervos
n
senso
oriais aferen
ntes estão lo
ocalizados n
nas articulaç
ções e
termiinam no teciido conjuntiv
vo sub-sinov
vial.
Certo
os membros da família de
d receptore
es de potencial transitório (TRP), q ue são exprressos
nos nervos sens
soriais, estã
ão envolvid os como in
ntegradores moleculare s na iniciaç
ção e
manu
utenção de dor nas artticulações, e
embora os mecanismos
m
precisos aiinda não estejam
s.
claros
Há alguns anos, vários grup
pos de pesq
quisadores vêm
v
investigando o env
volvimento desses
d
recep
ptores com a dor e a infflamação artticular. O grupo coorden
nado pela Drra Susan D. Brain
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do Kiing's College
e London (Lo
ondres, Ingl aterra) já publicou diversos artigos sobre o ass
sunto,
que já foram disc
cutidos anteriormente em
m nossos bo
oletins (núme
eros 58 e 10
04).
No presente trab
balho, os mesmos
m
pesq
quisadores demonstram
d
que o rece
eptor TRPA1
1 atua
principalmente como um me
ediador da h
hiperalgesia mecânica após a injeçã
ão intraplanttar de
TNF- alfa, um mediador
m
prim
mário na arrtrite. Estes estudos ide
entificam pe la primeira vez a
contrribuição periférica do TR
RPA1 na hipe
eralgesia me
ecânica induzida pelo TN
NF-alfa Este efeito
é dife
erente do en
nvolvimento anti-hiperalg
gésico central, do TRPV1
1.
Além disso, o esttudo fornece
e evidênciass para um pa
apel endógeno do TRPA
A1 na manutenção
da hiperalgesia mecânica
m
em
m um modelo
o de inflama
ação subaguda das articculações, ind
duzida
por C
CFA (onde se
e observam altos níveiss de TNF-alfa
a). No entan
nto, TRPA1 p
parece ser menos
m
importante duran
nte o curso da
d inflamaçã
ão nas articu
ulações.
a forma, estte estudo ge
era novas ev
vidências de que os receptores TRPV
V1 e TRPA1 atuam
a
Dessa
em d
diferentes pa
assos para modular
m
a no
ocicepção e promover
p
a hiperalgesia
a associada com
c
a
mação articu
ular, evidenc
ciando que o TNF-alfa in
nduz hiperse
ensibilidade mecânica attravés
inflam
de um mecanism
mo periféric
co dependen
nte de TRP
PA1 e que o TRPV1 esstá envolvid
do na
propa
agação da hipersensibil
h
idade à dorr no sistema
a nervoso ce
entral. Os a
autores acre
editam
que o modelo de
e indução da
a hiperalgesi a com TNF- alfa, é uma
a importante
e ferramenta
a, que
pode fornecer uma melhor compreensã
ão do desen
nvolvimento da dor durrante as do
oenças
inflam
matórias crônicas, onde o TNF- alfa desempenh
ha um papel proeminentte, como é o caso
da arrtrite.
Atuallmente, exis
ste um gran
nde program
ma de desenvolvimento
o de drogass antagonistas de
recep
ptores TRPV
V1 como um
u
potencia
al tratamen
nto da dor na artrite
e. Os resultados
apres
sentados no presente tra
abalho indica
am que um antagonista TRPV1 tem a necessida
ade de
agir c
centralmente para bloqu
uear a hiperralgesia infla
amatória. No
o entanto, o mesmo tra
abalho
sugerre que o TR
RPA1 pode te
er um pape l importante
e no process
samento da dor inflama
atória,
porém
m, na perifferia. `É intteressante llembrar que
e a hiperno
ocicepcão in
nduzida pelo
o TNF
depende da partiicipação de prostaglandiinas , por attivação da COX.
C
Estes p
presentes achados
levan
ntam a possibilidade de que um an
ntagonista du
uplo TRPA1/
/TRPV1 seja uma perspectiva
intere
essante para
a o tratamen
nto de dor na
as articulaçõ
ões.
Referrência: Ferna
andes ES, Russell
R
FA, S pina D, McD
Dougall JJ, Graepel R, Ge
entry C, Staniland
AA, M
Mountford DM, Keeble JE
E, Malcangio
o M, Bevan S,
S Brain SD. A Distinct R
Role for Tran
nsient
Recep
ptor Potentia
al Ankyrin 1,, in Addition
n to Transien
nt Receptor Potential
P
Van
nilloid 1, in Tumor
T
Necro
osis Factor–a
alpha Induce
ed Inflamma
atory Hypera
algesia and Freund’s
F
Com
mplete Adju
uvant–
Induc
ced Monarth
hritis. Arthritis & Rheuma
atism, Vol. 63,
6 No. 3, pp
p 819–829, 2
2011.
10. S
Síntese da co
onolidina, um
m potencial a
analgésico não-opióide
Os m
metabólitos secundário
os de plan
ntas são uma
u
fonte de novos ativos pa
ara o
desen
nvolvimento de analgésicos. Há vários mo
odelos estruturais que
e até hoje
e são
amplamente utilizados, tais como os o pióides, o ácido
á
acetilsalicílico, a ccapsaicina e mais
recen
ntemente, o desenvolvim
mento de m
medicamento
os a base da
a Cannabis sativa (Sativex –
GWPh
harma).
a síntese de
Um ttrabalho publicado rece
entemente n
na Nature Chemistry
C
determinou
d
d um
consttituinte da Tabernaemon
T
nta divaricatta, uma plan
nta tropical, utilizada tra
adicionalmen
nte na
medicina chinesa
a para febre, dores, dise nteria e doe
enças da pele
e.
Este constituinte é a Conolid
dine, um alca
alóide que se
s apresenta em baixas concentraçõ
ões na
plantta. O proces
sso de isolam
mento da Co
onolidine ap
presentou um
m rendimentto de 0,001
14% a
partirr de amostras das cas
scas do cau
ule de Tabe
ernaemonta divaricata. Este rendim
mento
apres
senta-se inv
viável para o escalonam
mento indus
strial para a produção d
de medicam
mento.
Desta
a maneira, Tarselli
T
e colaboradores desenvolverram o processo sintético
o para a produção
deste
e constituinte
e.
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A Conolidine apresenta uma estrutura q
química simillar aos analg
gésicos opió
óides, tais co
omo a
morfiina. O proce
esso sintético
o desenvolviido possibilittou avaliar a ação antihi pernociceptiiva da
Cono
olidine.
Os re
esultados mostraram qu
ue a Conolid
dine apresen
ntou uma re
edução da h ipernocepçã
ão nos
testes da Forma
alina e Con
ntorção Abd
dominal induzida por ácido
á
acéticco. Entretan
nto, a
Cono
olidine não in
nduziu efeito
o antinocicep
ptivo nos tes
stes de placa
a quente, re
etirada da ca
auda e
no ca
ampo aberto
o, logo não houve efeito
o sobre o sistema nervoso central.. Estes resultados
mostram que a Conolidine
e possui um
m efeito an
nalgésico pe
eriférico, differente do efeito
analg
uímicas.
gésico promo
ovido pela morfina,
m
apessar da simila
aridade das estruturas
e
qu
Uma avaliação da ligação da Conolid
dine a rece
eptores mos
strou que a Conolidine
e não
apres
sentou ligaç
ção signific
cativa aos receptores opióides, mas mostrrou uma ligação
signifficativa aos receptores
r
de
d serotonina
a.
Porta
anto, os resu
ultados apresentados ne
este trabalho
o sugerem que a Conolid
dine é passív
vel de
produ
ução a partir de proces
ssos sintéticcos e pode ser empreg
gada no dessenvolvimen
nto de
medicamentos an
nalgésicos mais
m
seguross e eficazes que
q
os opióid
des.
Referrência: Tarse
elli MA, Raeh
hal KM, Brassher AK, Strreicher JM, Groer
G
CE, Ca
ameron MD, Bohn
LM, Micalizio GC
C. Synthesis
s of conolid
dine, a potent non-opiioid analgessic for tonic
c and
persis
stent pain. Nat
N Chem. 2011 Jun;3(6
6):449-53.
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