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1. Cic
clo menstrua
al e dor na perna
p
Dores
s crônicas e/ou
e
incessa
antes são se
empre foco de uma atenção especcial por parrte do
clínico a fim de determinar
d
sua
s
causa co
om o máxim
mo de exatidã
ão possível e proporcion
nar ao
pacie
ente o tratam
mento corretto. Mas e qua
ando os sinttomas parece
em não faze
er muito senttido?
Traze
emos hoje para
p
leitura o caso de u ma paciente
e jovem, de 26 anos, q ue sofria de
esde o
final da adolescência com do
ores intensass na perna direita.
d
Durante seu ciclo
o menstrual, essa
dor p
piorava e a cada ciclo aumentava
a
a intensidad
de, mas nen
nhum médicco parecia aceitar
a
essa relação ap
parentementte não imp
portante. Ao
o se casar, a paciente
e não cons
seguiu
engra
avidar e iniciou um trratamento ccom estróge
enos exógenos para fe
ertilidade, o que
acenttuou bastan
nte a dor. A partir daíí, mesmo com
c
a interrupção da a
administraçã
ão de
horm
mônios, o quadro dolorroso se torrnou incessa
ante, os ep
pisódios de dor ainda mais
frequ
uentes, dura
adouros e in
ntensos, até
é que a fun
nção da perrna ficou co
omprometida
a e a
pacie
ente já não
o podia mais caminharr. Em busc
ca de muito
os especialisstas, um fiisiatra
identtificou atravé
és de uma re
essonância m
magnética, uma
u
massa em torno do
o nervo ciático da
pacie
ente e o exam
me anatomo
opatológico rrevelou que eram células
s endometria
ais normais.
A end
dometriose é uma doença na qual a
as células do
o endométrio
o se prolifera
am em locais que
bro. O caso desta
não a cavidade uterina,
u
como peritônio, tubas e até
é mesmo pullmão e céreb
jovem
m foi que essas células se
s proliferarram em torn
no de seu ne
ervo ciático, crescendo a cada
ciclo menstrual e piorando com a admin
nistração de estrógenos exógenos. A dor era causada
não somente pela
p
compre
essão do n
nervo, mas
s também por pequen
nas hemorragias
“men
nstruais” que
e aconteciam
m a cada cic lo sobre ele. A endomettriose no ne
ervo ciático é uma
manifestação bas
stante rara, com menoss de 100 cas
sos reportad
dos até agorra no mundo
o. Mas
vale a pena ficar atento a qu
ualquer sinal e sintoma que
q
pareça não
n
ter relaçção. O tratam
mento
se dá
á a partir de antagonistas de estróge
eno e quando necessário
o, pela remo
oção cirúrgica
a.
Referrência e fonttes:
 Canal Disscovery Hom
me&Healthy
on L, Bezerrra S, Romerro AC,
 Teixeira AB, Martins WA, d'Ávilaa R, Stocherro L, Alberto
P
Silva CE. Endometrio
osis of the sciatic nerve. Arq Neurropsiquiatr. 2011,
Freitas PE,
69(6):99
95-6.
2. Qu
uem sente mais
m
dor, os homens ou a
as mulheres?
Um e
estudo atual indica que quando
q
uma mulher ado
oece, sua dorr pode ser m
mais intensa que a
do ho
omem. Atrav
vés de um número de diiferentes doenças, incluiindo artrite, diabetes e certos
c
tipos de infecções respiratórias, as mulhe
eres relatara
am sentir ma
ais dor do qu
ue os homen
ns.
De acordo com o My Health
h News Daill, pesquisas anteriores já
j haviam d
demonstrado
o este
fato e revelam que
q
as difere
enças sexua is na sensib
bilidade à do
or podem esstar presente
es em
muita
as outras doenças que antes não esttavam confirrmadas.
Este estudo foi publicado na revista Jourrnal of Pain na
n edição de
e março. A n
nova pesquis
sa trás
mações de mais
m
de 11.000 pacient es e o nível de dor foi registrado e
em um prontuário
inform
eletrô
ônico entre os anos de 2007 a 201
10. Os pacie
entes tiveram
m que classsificar sua do
or em
uma escala de zero
z
(sem do
or) a 10 (m
muita dor). Os
O pesquisad
dores relatarram mais de 250
dores
s e condiçõe
es. As mulhe
eres relatara
am pontuaçã
ão mais elev
vada, em m
média 20% maior,
m
que a dos homen
ns para quas
se todos os d
diagnósticos.
Dado
os relacionados à dor no pescoço
o e nos se
eios (durante sinusite)) também foram
reporrtados os qu
uais não apa
areciam em pesquisas anteriores.
a
Todos
T
os dad
dos obtidos neste
estud
do vão de en
ncontro a res
sultados já o
obtidos em estudos
e
anteriores.
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Pesqu
uisas futura
as são nece
essárias parra descobrir as causas
s exatas da
as diferença
as na
perce
epção da dor e qual serria o control e mais efica
az dela. Encontrar marccadores bioló
ógicos
para a dor, tais como ge
enes ou prroteínas, também ajud
daria a tira
ar um pouc
co da
subje
etividade de avaliar a experiência da
a dor.
Referrência: Ruau
u D, Liu LY, Clark JD, A
Angst MS, Bu
utte AJ. Sex
x differencess in reported
d pain
acros
ss 11,000 pa
atients captu
ured in electrronic medica
al records. J Pain. 2012, 13(3):228-34.
3. No
ova molécula
a da aspirina
a pode comb
bater 11 tipos de câncere
es
Divulgada recenttemente um
ma nova mo lécula da as
spirina que pode dimin uir os tumo
ores e
ataca
ar pelo menos onze tipo
os diferente
es de câncerr, de acordo
o com pesqu
uisa publicada na
revistta Biochemiical and Biop
physical Ressearch Comm
munications,, edição de ffevereiro. A nova
formu
ulação apres
sentada é mais
m
segura d
do que a en
ncontrada na
as farmáciass atualmente
e, que
tem h
hemorragia, úlcera e ins
suficiência re
enal na sua lista de efeitos colateraiss.
A nov
va aspirina é mais potente do que a antiga, de
e modo que requer dose
es inferiores
s para
ser eficaz, min
nimizando os efeitos secundário
os causado
os pelo m
medicamento
o. Os
pesqu
uisadores de
escobriram que
q
a fórmu
ula pode reduzir o crescimento de 1 1 diferentes
s tipos
de cé
élulas cance
erígenas - que provocam
m a doença
a no pâncrea
as, cólon, p
próstata, ma
ama e
leuce
emia - sem prejudicar
p
as
s células norrmais.
Até o momento, a droga, nomeada como
o NOSH-Asp
pirina, só foi testada em animais. Ne
eles, o
medicamento mo
ostrou 85% de eficácia no combate
e ao câncer, sem causarr prejuízos para
p
o
organ
nismo. O gra
ande diferen
ncial da nova
a droga é o composto
c
mais potente com o mínim
mo de
toxiciidade para as
a células. Ella é baseada
a em um híbrido de duas
s formulaçõe
es anteriores
s.
A NO
OSH-Aspirina
a poderia ser utilizada em conjun
nto com outtros remédiios para dim
minuir
tumo
ores antes de
e cirurgias ou
o sessões d e quimiotera
apia. Uma pesquisa ante
erior mostro
ou que
a asp
pirina antiga
a pode reduz
zir o taman ho de tumores em até 50%. Porém
m o uso da velha
formu
ulação apre
esenta efeito
os colateraiss graves. O pesquisador relatou q
que os próximos
medicamentto ser
passo
os serão es
studos de to
oxicidade e ensaios clíínicos antes
s do novo m
libera
ado para o consumo.

Referrência e fontte:




http://saude.terra.co
om.br/noticia
as/0,,OI5577
7570EI16560,,Estudo+indica+que+mu
ulheres+sentem+mais+dor+que+ho
omens.html
Chattopa
adhyay M, Ko
odela R, Olsson KR, Kashfi K. NOSH-aspirin (NB
BS-1120), a novel
nitric oxiide- and hy
ydrogen sulffide-releasin
ng hybrid is a potent iinhibitor of colon

2

www
w.dol.innf.br
cancer ce
ell growth in
n vitro and in a xenogrraft mouse model.
m
Bioc hem Biophy
ys Res
Commun. 2012, 16;4
419(3):523--8.
4. Ru
uivos sentem
m dor de man
neira diferen
nte
Uma nova pesqu
uisa realizada
a na Universsidade de Aa
alborg, na Dinamarca,
D
m
mostra que ruivos
naturrais sentem menos dor na pele. Para testar isso, os pesquisadore s injetaram uma
quantidade de ca
apsaicina, substância ca
ausadora de
e dor encontrada nas p
pimentas, na
a pele
dos indivíduos. Os
O ruivos apresentaram uma menorr sensibilidad
de em relaçã
ão à ardência e à
picad
da do que outras
o
pessoas, o que também mostra
m
que eles são m
mais resisten
ntes a
alime
entos apimen
ntados.
Esse novo estudo dá mais peso
p
à teoria
a de que ruivos sentem
m a dor de fo
orma diferente, e
nem sempre ma
ais agradável. Trabalho
os anteriores já demon
nstraram qu
ue eles são mais
sensííveis ao calo
or e ao frio
o e requerem
m uma quantidade maior de anesttesia para serem
s
sedad
dos (em torrno de 19%
% a mais de
e anestesia para atingir os mesm
mos resultados de
indivííduos moren
nos).
De a
acordo com os pesquisadores, a rresposta esttá na mutaç
ção do gen
ne que codiffica o
recep
ptor 1 da melanocortin
na (MC1R), que é res
sponsável pela
p
produçã
ão de mela
anina,
pigmento que dá
á cor à pele e aos cabe
elos, além do
os subgrupo
os MC2R, MC
C3R e MC4R
R, que
estão
o diretamentte ligados às
s funções ce
entrais do cé
érebro. Eles acreditam q
que essa pod
de ser
a cha
ave para exp
plicar porque
e os ruivos sã
ão um pouco
o diferentes das outras p
pessoas.
Referrência e fonttes:
 http://rev
vistagalileu.globo.com/R
Revista/Com
mmon/0,,EMI29770517770,00
0RUIVOS+SE
ENTEM+DOR
R+DE+FORM
MA+DIFEREN
NTE.html
 http://ww
ww.webpronews.com/gin
ngers-feel-a-different-kind-of-pain-2
2012-03
n T, Lunde
en D, Drew
wes AM, Arendt-Nielse
A
en L. Pain
n sensitivity
y and
 Andresen
experime
entally induc
ced sensitisa
ation in red haired fema
ales. Scandi navian Journal of
Pain, 201
11, v.2, p.3-6.
5. As
spirina pode ajudar a red
duzir risco de
e câncer e metástase
m
Um e
estudo recen
ntemente publicado na cconceituada revista cienttífica The La
ancet aponto
ou que
o con
nsumo regular de ácido acetilsalicílicco (a popula
ar aspirina) é capaz de reduzir o ris
sco de
desen
nvolver certtos tipos comuns de tu
umor e, tam
mbém, evitar que célula
as canceros
sas se
espallhem pelo co
orpo.
O tra
abalho, base
eado em um
ma análise d
de dados de 51 estudos
s envolvendo
o mais de 77
7 mil
pacie
entes, mostrrou que baix
xas doses de
e aspirina (7
75mg), cons
sumidas diarriamente por pelo
meno
os três anos
s, podem re
eduzir o risc o de câncerr em cerca de um quarrto (23% pa
ara os
home
ens e 25% para
p
as mulh
heres). A ch ance de mo
orrer pela do
oença també
ém pode cairr 15%
caso o remédio seja
s
consum
mido por pelo
o menos cinc
co anos e 37
7% se o con
nsumo for po
or um
período superiorr a cinco anos.
a
Dosess baixas de
e aspirina também
t
pa
arecem redu
uzir a
proba
abilidade do câncer se espalhar para
a outras partes do corpo
o (metástase
e), principalm
mente
no intestino, em até 50% dos casos.
Estud
dos anteriorres já haviam relacio
onado à as
spirina a um risco m enor de câ
âncer,
partic
cularmente o de intestino. Porém, este trabalho sugeria que as pesssoas precis
savam
toma
ar a droga po
or mais de dez anos para
a haver algu
uma proteção
o.
Apesa
ar das conv
vincentes ev
vidências doss benefícios da aspirina
a na preven
nção do cânc
cer, é
importante ressa
altar que ain
nda não é re
ecomendado
o que as pes
ssoas utilize
em medicam
mentos
sem indicação médica.
m
A asp
pirina aprese
enta diverso
os efeitos colaterais, e, m
mesmo em doses
baixa
as, pode provocar sangramentos gá stricos e outtros problem
mas. Além diisso, especia
alistas
aponttam a neces
ssidade da re
ealização de mais estudo
os antes da recomendaçção diária.
Referrência e fontte:
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Rothwell PM, Wilson M, Price, JF,, Belch JF, Meade
M
TW, Mehta
M
Z. Effe
ect of daily aspirin
a
on risk of cancer metastasis: a study of
o incident cancers du
uring randomised
controlled
d trials. The Lancet, 201
12, Mar 20. [Epub
[
ahead
d of print]
http://ww
ww.bbc.co.uk/portuguesse/noticias/2
2012/03/120
0321_aspirin
na_estudo_rw
w.sht
ml
http://no
oticias.uol.co
om.br/ultnot//cienciaesau
ude/ultimas-noticias/201
12/03/30/ain
ndae-cedo-para-usar-asp
pirina-contra
a-o-cancer-d
dizem-especialistas.jhtm
m
http://ve
eja.abril.com
m.br/noticia/ssaude/aspirina-previne-o
o-cancer-afirrmam-estud
dos

6. Estimulação Magnética
M
Tra
anscraniana (EMT) no tratamento da
a dor crônica
a
A dor crônica ne
europática é uma patol ogia debilita
ante que atinge milhõess de pessoa
as em
todo o mundo, e apenas uma
a pequena p
parcela está submetida a um tratam ento adequa
ado. A
dor c
crônica ou pe
ersistente po
ode durar m
meses ou ano
os. Conviverr com essa ssensação não
o leva
apena
as ao desco
onforto - com
mpromete o bem-estar social e emo
ocional do in
ndivíduo, alé
ém de
etite e o son
afetar a produtiv
vidade no tra
abalho, o ape
no. Há vários medicame
entos utilizad
dos na
terap
pia da dor crônica
c
neurropática, ma
as muitos pa
acientes aprresentam effeitos colaterais e
ões normalm
adverrsos, assim como não tem uma re
esposta adeq
quada com as medicaçõ
mente
emprregadas. Nes
ste contexto
o, a Estimul ação Magné
ética Transcrraniana (EM
MT) trouxe grande
avanç
ço, pois con
nsegue trata
ar as áreas específicas do cérebro relacionadass à sensibiliização
centrral. Trata-se de um procedimento m
médico, que
e utiliza estím
mulos elétriccos e magnéticos
excita
atórios ou inibitórios
i
para reestab elecer o fun
ncionamento
o cerebral. Atualmente,, este
proce
edimento vem sendo am
mplamente e
estudado e utilizado
u
em diversas outtras doenças
s, tais
como
o: tratamen
nto da dep
pressão, fib
bromialgia, dor crônica
a, ansiedad e, esquizoffrenia,
síndrome do pânico, epilepsia
a, esclerose múltipla, do
oença de Parrkinson, den
ntre outras. Para
P
o
tratamento de dores
d
crônica
as, os resulltados já pu
ublicados ap
presentam u
um embasam
mento
mais consistente, com excele
entes resulta
ados, assim como para o tratamento
o da depress
são.
O intteresse pela EMT no tratamento da dor crônica começou em meados d
de 1990 apó
ós um
estud
do feito por Tsubokawa,, no qual ele
e demonstro
ou alívio significante da dor crônica
a após
impla
ante cirúrgic
co de eletrod
dos no espaçço epidural motor (área próxima ao
o córtex mottor do
céreb
bro). A partir daí, pesquisadores dem
i
pelo uso da EM
MT no tratam
mento
mostraram interesse
da do
or, já que a EMT pode estimular o córtex moto
or sem a ne
ecessidade d
de cirurgia, sendo
uma técnica não
o invasiva para estimula
ar tecidos cerebrais
c
com
mo método diagnóstico
o e/ou
terap
pêutico.
A EM
MT parece se
er uma técnica muito prromissora no auxílio de muitos esta
ados debilita
antes,
como
o a dor crônica. Entretan
nto, assim co
omo muitos procedimentos terapêutticos, não se
e sabe
o mecanismo exato
e
pelo qual ela e
exerce seu efeito. Alé
ém disso, e
existem alg
gumas
contrraindicações: pacientes que fazem uso de marca-passo, us
suários de b
bomba de in
nfusão
medicamentosa, portadores de cardiopa tias grave, hipertensão
h
intracranian
na, gravidez e em
crianças.
Referrência e fontte:
 Para com
mplementar essas inform
mações, vejja o vídeo esclarecedor
e
r feito pela Band
News
e
publicad
do
no
n
site
s
da
UOL:
http://no
oticias.uol.co
om.br/ultnot//cienciaesau
ude/ultnot/m
multi/?hashId
d=descoberttasna-medic
cina-mudam-tratamento
os-neurologic
cos04020C1A3064E0A92
2326&media
aId=12582040
ww.estimulacaoneurolog
gica.com.br/Noticias.aspx?cod=16¬iicia=Estimulla%C
 http://ww
3%A7%C
C3%A3o%20
0Magn%C3%
%A9tica%20Transcraniana%20do%2
20tratamentto%2
0da%20d
dor%20cr%C
C3%B4nica
gnetic stimu
ulation (rTM
MS) in
 Lefaucheur JP. The use of rep etitive transscranial mag
chronic neuropathic
n
pain.
p
Neurop
physiol Clin. 2006, 36(3)
):117-24.
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cia e Tecno
ologia
7. Blo
oqueio da attivação da PD
DGFR-β elim
mina a tolerância analgés
sica da morfi
fina
Os op
pioides têm sido utilizad
dos no tratam
mento da do
or crônica po
or séculos. C
Contudo, ao longo
do trratamento, estas
e
drogas
s perdem se
eu poder an
nalgésico po
or um fenôm
meno denom
minado
tolerâ
ância. Neste
e estudo, Wa
ang e colabo
oradores mo
ostram o pos
ssível mecan
nismo que medeia
m
este fenômeno in
ndesejado. Inicialmente
I
transfectara
am células C6
C de gliom a com recep
ptores
µ opioides e testaram diferen
ntes concenttrações de morfina,
m
em vários temp
pos, quantificando
a fos
sforilação de Receptores
s do Fator d e Crescimen
nto Derivado
o de Plaquetta (PDGFR-β
β). Os
resulttados mostraram fosfo
orilação do PDGFR-β lo
ogo após 40
4 minutos na presenç
ça da
morfiina, em con
ncentrações variando de
e 1nM a 1µ
µM. Estes dados foram confirmado
os em
mode
elos in vivo, no qual a morfina
m
aum
mentou em cerca
c
de 50%
% a fosforila
ação de PDG
GFR-β,
bloqu
ueada por imatinib (inibidor d
da proteína
a tirosino-q
quinase) o
ou naloxona. A
coadm
ministração de morfina por sete di as e imatinib no 1º, 3º
º e 5º dia, por via intratecal
(i.t.) tiveram os seguintes efeitos: no primeiro dia, não houve alteração
o da potênc
cia da
erteu a tolerância já es
morfiina. Nos dias 3 e 5, o imatinib reve
stabelecida. No sétimo dia
d foi
administrada a morfina sozinha, e os ratos apres
sentaram tolerância, mo
ostrando o efeito
temp
não interfere na
porário do imatinib.
i
Mostraram ta
ambém que
e o imatinib
b sozinho n
analg
gesia provo
ocada pela morfina. E
Então, cons
struíram um
ma moléculla fusionan
ndo a
subun
nidade B do
o PDGFR com a porção
o Fc do anticorpo para capturar o PDGF libera
ado. A
administração da
a morfina co
om este PDG
GFR-B-Fc re
everteu completamente a tolerância
a sem
afetar o efeito an
nalgésico. PD
DGFR-B-Fc e veículo, não
o causou analgesia. Este
es dados sug
gerem
que a fosforilaçã
ão do PDGFR
R-β é causad
da pela atua
ação direta de PDGF ho
omodimérica
a para
subun
nidade B (PD
DGF-BB), qu
ue teria sua liberação in
nduzida pela morfina. A administraç
ção de
PDGF
F-BB não altterou a resp
posta basal pelo teste tail-flick,
t
porrém após qu
uatro dias de
d sua
administração os
s ratos foram tratados com morfin
na e mesmo
o sem nunca
a terem rec
cebido
opioid
des, foram tolerantes
t
a primeira do
ose, indicand
do que a ativ
vação da PD
DGFR-B por PDGFP
BB po
ode diretam
mente causarr tolerância a morfina. A ativação de PDGFR- β também inibe os
recep
ptores N-me
etil-D-asparta
ato (NMDAR
R), descrito anteriormen
a
te em outro
os trabalhos como
envolvido no fenô
ômeno de to
olerância me
ediado por opioides, no qual
q
a inibiçã
ão dos recep
ptores
AR impede a tolerância causada pe
ela morfina, porém seus
s inibidores são neurotó
óxicos
NMDA
ou in
nefetivos. Alé
ém disso, in
nibidores doss NMDAR altteram a ana
algesia causa
ada pela mo
orfina,
enquanto a inibiç
ção da ativid
dade do PDG
GFR-β não altera.
a
Então
o, com base
e nos achado
os, os
autorres propõem
m que os inibidores da PD
DGFR-B atua
am por dois mecanismos
m
s para bloque
eio da
tolerâ
ância: um effeito rápido, causando a maioria da reversão, e um processso mais lentto que
restaura complettamente a an
nalgesia. Essses processo
os podem se
er mediados por moléculas de
sinaliização comu
uns, como PI3K,
P
PLC-γ, PKC, AP-1,, STAT e NF
F-kB, pelas q
quais pode haver
uma modulação transcriciona
al ou transla
acional das vias
v
envolvid
das, atrasan
ndo ou reverrtendo
os efe
eitos de tole
erância.
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Figura 1: Ativaç
ção de recep
ptores µ-opioiides por ago
onistas, como fentanil ou morfina, gerra a
libe
eração do Fattor de Crescim
mento Derivad
do de Plaqueta homodimero para subu
unidade B (PD
DGFBB)), que atua so
obre seu rece
eptor PDGFR-β
β, fosforilando
o-o pelo qual, por mecanis mos traslacionais
e trrasncricionais, induzem a tolerância.
t
Im
matinib, atua in
nibindo domín
nio tirosina kin
nase do PDGF
FR-β
imp
pedindo o desencadeamentto do fenômen
no de tolerânc
cia.

Refe
erência: Wang Y, Barke
er K, Shi S,, Diaz M, Mo B, Gutstein HB. Block
ckade of PDG
GFR-β
activa
ation elimina
ates morphin
ne analgesicc tolerance. Nat
N Med. 2012, 18(3):38
85-7.
8. Me
ercado de medicamentos
s para dor n europática
Um d
dos principais mercados
s para a ind ústria farma
acêutica é o de medicam
mentos para
a dor.
Neste
e artigo a autora
a
descrreve quais ssão os medicamentos líderes do m
mercado, alé
ém de
mostrar uma pro
ojeção e o Ma
arket Share dos produto
os até o ano de 2020.
O arttigo comenta
a a importância do des envolvimentto de drogas
s neste seto
or, principalm
mente
para medicamen
ntos de drog
gas para do r neuropátic
ca. Um dos medicamen
ntos líderes deste
merc
cado é o antticonvulsivan
nte pregaba
alina, que se
e tornou um
m sucesso a pesar dos efeitos
e
colate
erais e adve
ersos. Entre
etanto, nas projeções descritas
d
no artigo, o ta
apentadol poderá
p
ultrap
passar a pre
egabalina no
o posto de líd
der de mercado. O tapentadol é um
ma droga que
e atua
em d
dois mecanismos de ação,
a
como agonista dos
d
receptores µ-opioid
des e inibin
ndo a
recap
ptação de no
oradrenalina.
O arrtigo també
ém mostra uma tabel a com um resumo do
d pipeline das drogas em
desen
nvolvimento para dor ne
europática. Um dos pon
ntos interess
santes de no
otar é a utiliização
da via de adminis
stração tópic
ca como alte
ernativa de desenvolvim
d
ento de nov
vos medicam
mentos
para o tratamentto de dor neu
uropática.
É imp
portante des
stacar que o artigo aval ia apenas os
s sete princiipais mercad
dos farmacêuticos
(EUA
A, Japão, Alemanha, Itália, Espanha, França e Re
eino Unido).
Desta
a forma, os
s números do
d mercado
o de medica
amentos parra dor neurropática pod
de ser
signifficativamentte maior se considerarm
mos os paíse
es em desenvolvimento
o. Desta form
ma, a
relevância do me
ercado e a necessidade d
de novas dro
ogas para do
or neuropáti ca que atuem em
novos
s mecanismos de ação, proporciona
ando maior eficácia e se
egurança, po
odem ser um
m dos
ponto
os centrais para
p
os proje
etos de P&D&
&I da indústtria farmacêu
utica.
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Referrência: Nigh
htingale S. The neurop
pathic pain market. Nat Rev Dru
ug Discov. 2012,
11(2)):101-2.
9. Mo
odulação da nocicepção basal pela g lia e seus trransmissores
s
Embo
ora tenhamo
os a dor com
mo algo neg
gativo, ela nos serve como proteção
o e, em situ
uações
nas q
quais ainda não
n
há dano
o tecidual, e la é um imp
portante com
mponente se
ensitivo que alerta
quando algo pod
de nos prejjudicar. Esssa resposta segue um limiar basa l de ativaçã
ão de
nocic
ceptores, no
ormalmente alto, que
e pode serr reduzido em quadro
os inflamattórios,
neuro
opáticos, etc
c. Ainda não estão bem
m claros qu
uais são os mecanismo s que manttém o
limiarr basal de nocicepção e cada ve
ez mais pos
ssibilidades estão sendo
o sugeridas
s pela
literatura. Uma delas,
d
basta
ante interesssante e dign
na de ser avaliada é a participação das
as da glia.
célula
Um trabalho publicado no fin
nal de 2011 na Molecularr Pain trata esta possibi lidade quand
do faz
ores gliais na
n nocicepçã
ão basal. A
As células da glia
o esttudo da participação dos mediado
libera
am alguns trransmissores como ATP
P, D-serina e glutamato através do clássico pro
ocesso
de lib
beração ves
sicular, no qual
q
as prote
eínas SNAREs são fund
damentais. E
Este trabalho usa
camu
undongos no
ocaute para
a estas protteínas e ma
arcações es
specíficas pa
ara os diferrentes
comp
ponentes da
a glia (GFAP: astrócito
o, Iba-1: micróglia)
m
e conclui que
e tanto no teste
mecâ
ânico com filamentos de von Frey, co
omo na neuropatia, essa
a gliotransm
missão particiipa de
mane
eira importa
ante na man
nutenção do
o alto limiar de ativação
o basal. Os animais no
ocaute
mostraram um limiar nocicep
ptivo significcativamente menor que os
o animais n
normais.
A glia
a participa de
d modo efe
etivo na man
nutenção do
o limiar protetor de dor,, mas certam
mente
não s
sozinha. Mu
uitos mecanismos têm ssido sugerid
dos e alguns
s deles bem
m fundamenttados.
Estes
s precisam ser avaliado
os como um
m todo e seguidos
s
de mais teste
es, a fim de
e que
enten
ndamos com
mo esse processo funcciona e talv
vez possam
mos modulá--lo em situ
uações
patológicas.
Referrência: Fole
ey JC, McIIver SR, H
Haydon PG.. Gliotransm
mission mo
odulates baseline
mech
hanical nocic
ception. Mol Pain. 2011, 7:93.
10. U
Uso de IL-1R
Ra para proce
esso inflama
atório agudo articular decorrente de trauma mec
cânico
IL-1 ou interleu
ucina 1 é uma citocin
na que exe
erce papel central na hipernocicepção
matória, não
o só por promover a lib eração de outras
o
citocin
nas e da mig
gração de células
c
inflam
inflam
matórias, co
omo por ativar a cic loxigenase (COX) e a consequen
nte liberaçã
ão de
prosttaglandinas, que sensib
bilizam os nociceptores e desenc
cadeiam a hiperalgesia
a e a
alodin
nia.
IL-1R
Ra é um anttagonista en
ndógeno doss receptores de IL-1 já bem descritto na literattura e
agora
a sintetizado
o como um recombinan
nte não glicosilado da versão
v
endó
ógena que leva o
nome
e de anakin
nra. Essa droga já esttá aprovada
a pelo FDA para tratam
a
mento da artrite
reum
matóide (100 mg/dia via subcutânea
a), mas apre
esenta algun
ns efeitos co
olaterais. A fim
f
de
reduz
zir essas rea
ações não desejadas
d
e potencializa
ar seus efeittos, sugere-sse seu uso intraarticu
ular, o que já
á tem sido fe
eito para alg
guns casos de
d osteoartrite.
os de ruptu
Um ttrabalho recentemente publicado av
valiou o uso
o de anakinra para caso
ura do
ligam
mento cruzad
do anterior em 11 pa
acientes. Ess
se tipo de lesão provo
oca uma in
ntensa
respo
osta inflama
atória e sen
nsibilizante n
nos primeiro
os dias. Em
mbora a dorr seja inten
nsa, a
cirurg
gia corretiva
a é feita apó
ós algum tem
mpo. Nesse intervalo, o paciente prrecisa ser trratado
com drogas que aliviem a dor
d
e reduzzam a perda
a de função. Todos os casos de ru
uptura
avalia
ados neste trabalho
t
ocorreram dura
ante práticas
s esportivas e o diagnósstico confirmatório
foi fe
eito através de
d ressonância magnéti ca. Aproxim
madamente duas
d
semana
as após o tra
auma,
seis d
desses pacie
entes recebe
eram uma in
njeção intra--articular única de anak
kinra 150 mg
g/1mL
e cinco receberam placebo no
n mesmo v
volume. O tratamento fo
oi duplo cego
o. Imediatam
mente
antes
s do tratame
ento e logo antes
a
da ciru
urgia corretiva (35 dias após a lesão
o), foi mens
surada
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a con
ncentração de
d ácido hialurônico no ssoro (marcador de inflam
mação articu
ular) e a de IL-1α
e β, bem como
o a concentração de IL-1Ra no líquido sino
ovial. Com a ajuda de um
avaliadas a dor, as atividades
questtionário pad
drão, foram
m também a
a
d
diárias, a prática
p
esporrtiva e a qua
alidade de vida.
Houv
ve substanciial melhora desses esccores, com melhor pon
ntuação qua
atro dias após a
injeçã
ão de anakin
nra e mantendo-se por a
até um mês.. Não foram observados quaisquer efeitos
e
colate
erais no grrupo testado. Houve rredução de IL-1α no líquido sino
ovial e de ácido
hialurônico no so
oro. Entretan
nto, os níveiis de IL-1β não se alteraram, uma vez que o IL-1Ra
endógeno e o anakinra tê
êm maior a
afinidade po
or receptore
es de IL-1 do tipo 1, que
recon
nhecem a IL--1α e menorr por recepto
ores do tipo 2, que recon
nhecem a ILL-1β.
Apesa
ar de claros,, esses resultados devem
m ser avaliados com cuidado, uma v
vez que o nú
úmero
de su
ujeitos do es
studo foi bas
stante peque
eno. Outro ponto
p
a considerar é a ba
aixa meia viida do
fárma
aco, em torn
no de 4 a 6 horas, send
do eliminado
o completam
mente após 3 dias. Apes
sar de
mostrar que o IL
L-1Ra está interferindo
i
em algum processo inicial do proccesso inflamatório
articu
ular, drogas
s com maiorr tempo de meia-vida podem oferrecer um be
enefício maiior ao
pacie
ente, como o rilonacept (t½ = 7 dias) ou o canakinum
mab (t½ = 30 dias), ambos
a
antico
orpos mono
oclonais anti-IL-1 e que já estão lib
berados pelo
o FDA para uso em alg
gumas
criopirinopatias autoimunes.
a
Referrência: Krau
us VB, Birm
mingham J, Stabler TV, Feng S, Taylor DC, M
Moorman CT
T 3rd,
Garre
ett WE, Toth
h AP. Effects of intraarticcular IL1-Ra for acute an
nterior crucia
ate ligamentt knee
injury
y: a rando
omized con
ntrolled pilo
ot trial (NC
CT00332254
4). Osteoarrthritis Carttilage.
201,2
220(4):271-8.
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