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1. No
ova abordage
em para trattamento da neuropatia diabética
d
Recen
ntemente, foi
f
publicado um traba
alho na rev
vista Nature
e Medicine que propõe um
meca
anismo para explicar co
omo o meta bolismo ano
ormal da glicose produzz dor intens
sa nos
diabé
éticos. O tra
abalho apon
nta que o rresponsável pela dor nos
n
paciente
es diabéticos é o
metabólito metilg
glioxal, a forrma aldeído do ácido pirrúvico. O me
etilglioxal surrge da eliminação
o a partir do glicera
aldeído-3-fos
sfato e do fosfato de dinão enzimática de fosfato
hidro
oxiacetona, dois
d
intermed
diários de gllicólise.
Durante 30 anos
s de estudo, os pesquisa
adores deste
e trabalho concluíram q
que concentrrações
desse
e metabólito
o acima de 600
6
nM no pllasma discriminam os diiabéticos que
e apresentam dor
dos q
que não apre
esentam neu
uropatia peri férica.
Os ex
xperimentos
s mostraram que o trata
amento com metilglioxal induz hiperralgesia mec
cânica
e térmica em cam
mundongos, além de lev
var a um au
umento na expressão da
a ciclooxigen
nase 2
(COX
X-2) e na se
ecreção do peptídeo
p
rel acionado ao
o gene da calcitonina (C
CGRP). O mesmo
m
comp
portamento foi
f observado em model os experime
entais de diabetes em ca
amundongos
s, com
exceç
ção para os animais noc
cautes para o canal iôn
nico Nav1.8, sugerindo q
que o metilg
glioxal
provo
oca modifica
ações não enzimáticas n
nos canais de
d sódio voltagem depe
endentes Na
av1.8,
levan
ndo ao aume
ento da sua excitabilidad
e
de elétrica.
Estra
atégias que incluem a inibição do metabólito metilglioxal serão efetiv
vas em reduzir a
hiperralgesia meta
abólica. Nesse sentido, e
estudos já estão
e
sendo conduzidos
c
ccom o objetiivo de
aume
entar a biod
disponibilida
ade da enzi ma glioxala
ase 1 (Glo1), responsá
ável por rem
mover
cataliiticamente o composto.
Referrência: Bierh
haus A, Flem
ming T, Sto
oyanov S, Le
effler A, Babes A, Neaccsu C, Saue
er SK,
Eberh
hardt M, Sch
hnölzer M, Lasischka
L
F, Neuhuber WL,
W Kichko TI, Konrade
e I, Elvert R, Mier
W, Pirags V, Luk
kic IK, Morco
os M, Dehm
mer T, Rabba
ani N, Thornalley PJ, Ed elstein D, Nau
N
C,
Forbe
es J, Humpe
ert PM, Sch
hwaninger M
M, Ziegler D,
D Stern DM
M, Cooper M
ME, Haberko
orn U,
Brow
wnlee M, Re
eeh PW, Na
awroth PP. Methylglyox
xal modifica
ation of Na
a(v)1.8 facillitates
nocic
ceptive neuro
on firing and
d causes hyp
peralgesia in diabetic neu
uropathy. Na
at Med. 2012 doi:
10.10
038/nm.2750.
2. Me
ente ocupada
a produz sub
bstâncias an
nalgésicas
Uma nova pesqu
uisa publicad
da na revista
a Current Biiology apontou que a disstração da mente
m
funcio
ona como uma
u
forma de analgés ico natural. Segundo os
o cientistass, o efeito não
n
é
apena
as psicológico, e a maneira como a atenção da pessoa está dirigid a tem efeitos na
perce
epção neurollógica da dor.
Durante o estudo
o, os indivídu
uos foram so
olicitados a completar
c
um
m teste de m
memória div
vididos
em d
dois grupos,, um fácil e outro maiis difícil, en
nquanto eram submetid
dos a exames de
resso
onância magnética da medula espina
al. Durante o teste, aplic
cava-se um estímulo doloroso
no brraço dos parrticipantes.
Enquanto os indivíduos esta
avam mais cconcentrados no teste de
d memória mais difícil, eles
sentia
am menos dor
d e os exa
ames de ima
agem confirm
maram que a atividade neural na medula
m
espin
nal realmente
e era menorr durante esssas tarefas.
Na ettapa seguintte, os testes foram repettidos, porém
m com a adm
ministração d
de um bloqueador
de op
pioides endó
ógenos. Os pesquisadore
es observaram que, quan
ndo a produçção da substtância
foi bloqueada, o efeito analgé
ésico da disttração caiu em
e 40%.
A de
escoberta su
ugere que manter
m
a m
mente distra
aída, ocupad
da com tare
efas que ex
xigem
conce
entração, de
esencadeia a liberação d
de substânciias analgésic
cas endógen
nas, naturalm
mente
produ
uzidas pelo corpo
c
e que são responssáveis pelo alívio
a
da dor.
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Referrência: Spre
enger C, Eip
ppert F, Finssterbusch J,, Bingel U, Rose M, Bü
üchel C. Atte
ention
modu
ulates spinall cord respon
nses to pain.. Curr Biol. 2012
2
22(11):1019-22.
3. A doçura induzida pela ac
cidez da frut a do milagre
e é mediada
a pelos recep
ptores de do
oce da
língua
a
A Mirraculina é uma glicoproteína homod
dimérica iso
olada das ba
agas vermelh
has de Richadella
dulciffica. Esta prroteína em si não é do
oce. No enttanto, após as papilas gustativas serem
s
expos
stas à mirac
culina, alime
entos ácidoss, como um limão bem azedo, são percebidos como
doces
s. Uma vez na língua, a doçura forrte é detecta
ada por mais de 1 hora
a cada vez que
q
se
saborrear uma solução ácida.
Nenh
hum mecanismo molec
cular subjaccente à attividade de modificaçã
ão de sabo
or foi
desco
oberto. O tra
abalho deste
e alerta consseguiu avaliação quantittativa da do
oçura induzid
da por
ácido
o da miracu
ulina utilizan
ndo um sisttema de ensaio basead
do em célullas, mostran
ndo a
ativação pH-depe
endente de receptores
r
h
hT1R2-hT1R3
3, como a diminuição de
e pH 6,5 para 4,8,
e que
e a ativação dos recepto
ores ocorrera
am a cada ve
ez que uma solução ácid
da foi aplicad
da. Os
adoça
antes são percebidos
p
pelos recep
ptores de sa
abor doce humano,
h
hT
T1R2-hT1R3, que
perte
encem à clas
sse de recepttores acopla
ados a proteíína G (GPCR
Rs).
Embo
ora a miracu
ulina per si é insípida a p
pH 6,7 ou su
uperior, ela suprime
s
a re
esposta de hT
T1R2hT1R
R3 para outrros adoçante
es em pH n
neutro e au
umenta a resposta a um
m pH levem
mente.
Recep
ptores quim
méricos humano/camund
dongo e esttudos de mo
odelagem m
molecular rev
velam
que o domínio am
mino-terminal de hT1R2 é necessáriio para a res
sposta a mira
raculina. Os dados
do trabalho suge
erem que a miraculina
m
s e liga aos re
eceptores co
omo um anta
agonista a um
u pH
neutrro e se torna um agonista em pH á
ácido, sugerrindo sua attividade com
mo um modu
ulador
alosté
érico positivo.
Este artigo é únic
co na inform
mação sobre a presença de uma pro
oteína capaz de agir com
mo um
mediador alostérrico positivo para GPCRss de classe C. A elucida
ação deste m
mecanismo abrirá
novas
s perspectiv
vas para a ativação
a
/ in
nibição de GPCRs
G
desta
a classe, on
nde se encontram
outro
os receptore
es, como o receptor m
metabotrópico
o de glutam
mato. Mediccamentos visando
atuarr em memb
bros da supe
erfamília de receptores acoplados a proteína G representtam o
núcle
eo da mediciina moderna
a. Eles repre
esentam a maioria
m
dos medicament
m
tos mais ven
ndidos
e cerrca de 40% de todos os
s medicamen
ntos prescrittos no merca
ado e podem
m representa
ar um
novo caminho pa
ara o desenv
volvimento d e novos ana
algésicos.
Referrência: Koizu
umi A, Tsuch
hiya A, Naka
ajima K, Ito K, Terada T,
T Shimizu-I buka A, Bria
and L,
Asaku
ura T, Misak
ka T, Abe K. Human sw
weet taste re
eceptor mediates acid-in
nduced swee
etness
of miiraculin. Proc
c Natl Acad Sci
S U S A. 20
011 108(40)):16819-24.
4. O dilema das pesquisas
p
de
e fármacos a
anti-NGF
F como alvo terapêutico
o tem sido ag
gitada. No in
nício de 201 0 as expectativas
A história do NGF
de qu
ue drogas anti-NGF surg
giriam como
o a primeira nova classe
e de analgéssicos amplam
mente
aplicá
áveis eram elevadas, com
c
vários agentes em
m ensaios clínicos. Ao final do ano, no
entan
nto, preocup
pações com a segurança
a levaram o FDA a colo
ocar a maiorria destes en
nsaios
em e
espera. A his
stória tomou
u outro rumo
o em março de 2011, quando a div
visão de artrrite da
FDA (AAC) votou
u por unanim
midade em p
permitir às empresas
e
que reiniciasse
em a investigação
clínica com as drrogas da cla
asse, mas co
om preocupa
ações ainda persistentess sobre os efeitos
e
secun
ndários grav
ves. O que o futuro reserrva para o anti-NGF na terapêutica?
t
O NG
GF aumenta a resposta à dor pela lligação ao re
eceptor da tirosina
t
quin
nase tropomiosina
relacionada com quinase A (TRKA) e pe
elo receptor p75 de neu
urotrofina (p
p75NTR), qu
ue são
expre
essos em nociceptores
n
. A sua attuação nestes receptores sensibilizza o neurô
ônio a
estím
mulos potenc
cialmente do
olorosos. Esstudos genéticos têm mostrado
m
qu e indivíduos
s com
muta
ações raras no gene NGF
N
sofrem uma perda da percepção da do
or, e a ide
eia do
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direcionamento para o NGF
F no tratam ento de dor crônica, como
c
a artrrite, neuropa
atia e
fibrom
mialgia, tem
m ganhado fo
orça desde 1 990.
Em 2
2004, a Gen
nentech Rinat Neuroscie
ence se torrnou a primeira empressa a produz
zir um
antico
orpo monoc
clonal human
no (mAb) a nti-NGF, o tanezumab,
t
já em ensa
aios clínicos. Dois
anos depois, a Pfizer adquiriu a Rinat e em 2008
8 o tanezum
mab já esta
ava avançad
do em
ensaiios de fase III
I para dor moderada a grave na osteoartrite
o
(OA),
(
e em e
ensaios de fase
f
II
para dor nas costas e cistitte intersticia
al. A Pfizer estava em um campo avaliado em
m $11
bilhõe
es, segundo análises de vendas anu
uais.
Essas
s previsões, no entanto,, tiveram um
m olhar prem
maturo, porq
que em 201
10 surgiram sinais
amea
açadores de um problem
ma com a se
egurança do
os fármacos da classe. E
Em abril, a Pfizer
alerto
ou a FDA de
e que um de seus pesqu
uisadores relatou casos de
d osteoneccrose que lev
varam
a tottal substituiç
ção da artic
culação dura
ante testes de fase III do tanezum
mab para OA
A. Em
junho
o, o FDA co
olocou o pro
ograma de OA em esp
pera clínica e até o me
eio do ano tinha
suspe
enso também os progra
amas na do
or lombar crônica, neurropatia perifférica diabética e
inters
sticial cistite
e. Um golpe ainda mais severo foi em
e dezembrro, quando a Janssen re
elatou
um c
caso de necrrose avascular do quad ril em um ensaio
e
do fulranumab p
para a dor lo
ombar
crônica. Com ma
ais esse rela
ato, a evidên
ncia de um efeito decorrente de cla
asse e não de
d um
fárma
aco específic
co foi o sufic
ciente para q
que o FDA puxasse
p
o plugue de tod
dos os ensaios de
anti-N
NGF mAbs, exceto daq
queles testa
ados para dor oncótica terminal. P
Para comple
etar a
situaç
ção, o REGN
N475 da Reg
generon, um
m protótipo da
d Sanofi e o MEDI-578
8 da Astra Zeneca
Z
junta
aram-se ao fulranumab
f
e tanezuma
ab no limbo clínico e as
s expectativ
vas para o campo
c
quase
e que desapareceram.
Agora
a, no entanto, eles pod
dem ressurg
gir. Em 12 de março deste ano, a AAC da FD
DA foi
convo
ocada para discutir o futuro dos an ti-NGF para dor crônica e sua decissão foi clara: eles
votarram 21 x 0 a favor de novas pesq uisas em an
nti-NGF mAb
bs para o m
manejo da do
or em
condiições como OA,
O e 20 x 1 a favor de continuar a desenvolver novas drog
gas anti-NGF
F para
contrrolar a dor em outras condições
c
p ara as quais até agora
a não há ne
enhum analg
gésico
eficaz
z, tais como cistite interrsticial e pan
ncreatite crônica. Agora, a direção g
geral do FDA
A pode
ou nã
ão autorizarr novas pesq
quisas base ado na deciisão da AAC
C. Mas para isso, estudos de
eficác
cia e segura
ança precisa
am ser refo
orçados, bem
m como a proteção
p
doss voluntários que
partic
ciparem dos testes clínic
cos.
Referrência: Holm
mes D. Antii-NGF paink
killers back on track? Nat Rev Drrug Discov. 2012
11(5)):337-8.
5. O aquecimento
o é analgésic
co em recém
m-nascidos saudáveis
s
m-nascidos experimenta
am dor com o parte da rotina
r
norma
al de cuidad
dos. Esta dor vem
Recém
sob a forma de procedimen
ntos invasiv
vos como co
oleta de san
ngue, vacin as e injeções de
vitam
minas. Recém
m-nascidos prematuros exigem um
ma maior ass
sistência mé
édica, que resulta
em uma maior ex
xposição a procedimento
p
os dolorosos
s.
A pre
evenção da dor no rec
cém-nascido
o tem sido cada vez mais
m
vista co
omo um ob
bjetivo
primá
ário dos profissionais da
d saúde e
e, quando não
n
prevenida, pode te
er consequê
ências
preju
udiciais, inclu
uindo maior sensibilidade
e à dor ao final da infância.
Além disso, dor no
n recém-na
ascido é uma
a fonte de prreocupação e angústia p
para os novo
os pais
e pod
de perturbarr a amamenttação e a liga
ação mãe-be
ebê.
Os te
emores sobrre efeitos ad
dversos de drogas farm
macológicas sobre o dessenvolvimen
nto do
sistem
ma nervoso de recém-n
nascidos pod
de ser uma razão para a subutiliza
ação das téc
cnicas
analg
gésicas conhecidamente eficazes.
Dessa
a forma, pe
esquisadores da Universsity of Chica
ago Comer Childrens
C
Ho
ospital public
caram
um e
estudo no Jo
ournal of the
e Internation
nal Associatiion for the Study
S
of Paiin e identific
caram
uma maneira comportamenttal e não fa
armacológica
a de prevenir e reduzir a dor no re
ecémnascido.

3

www
w.dol.innf.br
O pro
opósito deste estudo foi o de explo rar as proprriedades ana
algésicas do calor aplica
ado ao
recém
m-nascido em
e
relação às
à técnicas analgésicas utilizadas atualmente:
a
gosto adoc
cicado
(saca
arose) e sucç
ção (chupeta
a).
Para o estudo fo
oi utilizada uma amostrra prospectiva controlad
da e aleatórria de 47 re
ecémnascidos saudáve
eis nascidos a termo. O s bebês fora
am colocado
os aleatoriam
mente em um
ma de
três c
condições pa
ara a vacinação: exposiçção ao calorr na incubadora, utilizaçção de chupe
eta ou
sacarrose oral, to
odos por 2 minutos an
ntes da injeç
ção. Foram analisadas as diferenças no
choro
o, nas careta
as e nos ba
atimentos ca
ardíacos entrre os grupos
s antes, durrante e depo
ois da
vacin
nação.
Os be
ebês mais aquecidos
a
ch
horaram sign
nificativamen
nte menos do
d que os ou
utros dois grupos
g
depois da vacina
ação. Os pa
adrões nos batimentos cardíacos refletiram e
essa analges
sia. A
peratura centtral dos bebê
ês não foi al terada de um
m grupo parra outro.
temp
Os re
esultados do
o estudo leva
aram a concclusão que manter
m
o recém-nascido sob aquecim
mento
naturral durante um
u procedim
mento doloro
oso é mais eficaz
e
em reduzir o chorro e as carettas do
que o
os tratamenttos padrão “ouro” de uti lização de ch
hupeta ou de sacarose o
oral.
Neste
e mesmo sentido, Amy Baxter, uma
a pediatra de Atlanta, nos Estados U
Unidos, trab
balhou
em v
vários hospitais até que
e um de se
eus filhos de
esenvolveu fobia de ag
gulhas. Dian
nte do
escân
ndalo que o menino costumava dar na hora de tomar injeções, Amy co
omeçou a es
studar
mane
eiras de aliviiar a dor que
e as criançass sentiam co
om as agulha
as.
A mé
édica criou um disposittivo que ba tizou de Bu
uzzy: uma abelha
a
de p
plástico mov
vida à
baterria que vibra
a e gela o lo
ocal da injeçção. Segund
do ela, a tem
mperatura b
baixa confun
nde os
nervo
os, que respondem com menos dor às picadas e a vibração ajuda a disttrair a crianç
ça.
Dessa
a forma, é importante
e a maior exploração destes e de
d outros re
ecursos natturais,
analg
gésicos não farmacológic
f
cos no contro
ole da dor nesta populaç
ção vulneráv
vel.
Referrência: Gray
y L, Lang CW
W, Porges S
SW. Warmth
h is analgesiic in healthy
y newborns. Pain.
2012 153(5):960
0-6.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Mo
orfina induz neuroinflamação por ati var o TLR4
Os op
pioides (ex. morfina), em
m paralelo a os seus efeitos analgésicos, podem induzir proc
cessos
neuro
oinflamatório
os no sistem
ma nervoso ccentral. Este
es processos têm sido re
elacionados com
c
a
supre
essão dos effeitos analgé
ésicos e com
m a tolerância
a (1). Divers
sos estudos têm sugerid
do que
a neu
uroinflamaçã
ão induzida por
p opioidess pode ocorre
er por uma via
v alternati va à ativaçã
ão dos
recep
ptores opioides clássico
os, sendo dependente da ativaçã
ão de rece ptores ligad
dos à
imunidade inata e liberação
o de citocina
as (2,3). Es
stes trabalho
os sugeriam
m que os op
pioides
poderiam estar ativando o receptor To
Toll-Like tipo
o 4 (TLR4). O TLR4 é um recepttor de
recon
nhecimento de molécula
as padrão a ssociadas a patógenos, no caso, o lipopolisaca
arídeo
(LPS--endotoxina)), e exerce um papel i mportante no
n reconhec
cimento de p
patógenos pela
p
e
ativação da imun
nidade inata
a, com conssequente pro
odução de mediadores
m
p
pró-inflamattórios.
Porém
m, não hav
via nenhuma evidência de que opioides com
mo a morfin
na podiam ativar
direta
amente este
e receptor. Em
E um traba
alho publicad
do recentemente na PNA
AS (4), os au
utores
demo
onstraram que a morfin
na se liga fissicamente a uma moléc
cula acessóriia de ativaç
ção do
TLR4, a proteína
a de diferen
nciação miellóide tipo 2 (MD-2), e induz a attivação da via
v de
sinaliização do TL
LR4 de form
ma semelhan
nte à endotoxina. Utilizando anima
ais geneticam
mente
deficiientes para a via de sin
nalização do
o TLR4 e ferrramentas fa
armacológiccas de inibição da
intera
ação proteíína-proteína TLR4/MD-2
2, observou-se uma potencializa
ação dos efeitos
e
analg
gésicos da morfina in vivo, bem como inibição da neuroinflamaçã
ão induzida pela
administração de
e opioides. Estes
E
resulta
ados corrobo
oram a hipó
ótese de um
ma ativação imune
i
por o
opioides, pod
dendo ser um importantte alvo para
a melhora da
a eficácia cliinica desta classe
c
de fármacos.
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Referrência:
1- Ra
aghavendra V, Rutkowski MD, DeLe
eo JA. The role
r
of spina
al neuroimm
mune activattion in
morp
phine toleran
nce/hyperalg
gesia in neu
uropathic and sham-ope
erated rats. J Neurosci. 2002
22(22
2):9980-9.
2- Hu
utchinson MR
R, Coats BD, Lewis SS, Zhang Y, Sp
prunger DB, Rezvani N, Baker EM, Jekich
J
BM, Wieseler JL
L, Somogyi AA, Martin
n D, Poole S, Judd CM,
C
Maier SF, Watkins LR.
Proinflammatory cytokines oppose
o
opioiid-induced acute
a
and ch
hronic analge
esia. Brain Behav
B
Immu
un. 2008 1178-89.
3- Hu
utchinson MR
R, Lewis SS,, Coats BD, Rezvani N, Zhang
Z
Y, Wie
eseler JL, So
omogyi AA, Yin
Y H,
Maierr SF, Rice KC, Watkins LR. Posssible involv
vement of toll-like recceptor 4/myeloid
differrentiation factor-2 activiity of opioid
d inactive iso
omers causes spinal pro
oinflammation and
relate
ed behaviora
al consequen
nces. Neurosscience. 2010 167(3):88
80-93.
4- W
Wang X, Lora
am LC, Ramos K, de Je sus AJ, Thomas J, Chen
ng K, Reddy
y A, Somogy
yi AA,
Hutch
hinson MR, Watkins LR
R, Yin H. M
Morphine acttivates neurroinflammati
tion in a manner
paralllel to endoto
oxin. Proc Na
atl Acad Sci U S A. 2012
2 109(16):63
325-30.
7. A remodelagem espinha
al dendrítica
a contribui para o surrgimento da
a dor neuro
opatia
diabé
ética
Quas
se metade de
e todos diab
béticos sofre m de dor ne
europática, sendo
s
uma d
doença intra
atável.
E a fforma como
o o diabetes
s leva à do
or neuropátic
ca é um mistério. Um trabalho re
ecente
public
cado no The
e Journal of Neurosciencce, dá indício
os de como este mecan
nismo ocorre
e. Eles
desco
obriram que
e as espinh
has dendríticcas do corn
no dorsal contribuem
c
para a sen
nsação
dolorrosa em pa
acientes com
m diabetes.. Os pesqu
uisadores no
otaram espiinhas dendríticas
anorm
mais que forram associad
das com o ap
parecimento
o e manutenç
ção da dor.
A rem
modelagem que
q
ocorre na
n plasticida
ade dendrític
ca pode ser o processo q
que contribui para
a dor neuropátic
ca em anim
mais diabéticcos. A pres
sença de es
spinhas mallformadas deverá
d
coinc
cidir com a dor
d e ao rev
verter este p
processo com
m uma droga
a reduzir-se
e-ia a dor crônica,
já que com a indução do diab
betes observ
vou se espin
nhas dendrítc
cas menoress, mais estre
eitas e
pouco
o abauladas.
Após quatro sem
manas de ind
dução do dia
abetes com estreptozottocina (STZ)), injeções de
d um
inibid
dor específic
co para Rac 1 (NSC2376
66) – uma GTPase, env
volvida em múltiplas funções
celula
ares, e que pode
p
regularr a morfolog
gia e funções
s das espinhas dendrítica
as levaram a uma
reduç
ção nos sina
ais de dor diabética, a u
uma diminuiç
ção da excitabilidade ne
euronal e dis
sparos
espon
ntâneos; a diminuição da atividade
e dos neurô
ônios WDR e da hiperno
ocipção mec
cânica
duran
nte aproxima
adamente 3 dias.
Estes
s resultados sugerem qu
ue a remode
elagem das espinhas dendríticas con
ntribui para a dor
neuro
opática. Mud
danças morfológicas nass espinhas dendríticas sã
ão mecanica
amente ligad
das ao
surgimento da do
or neuropática diabética .
Referrência: Tan AM, Samad OA, Fischerr TZ, Zhao P,
P Persson AK,
A Waxman
n SG. Malada
aptive
dendr
dritic spine remodeling contributess to diabettic neuropatthic pain. J Neurosci. 2012
32(20
0):6795-807
7.
8. Efe
eito analgésico dos cana
abinoides na dor neuropática e na dor inflamató
ória é mediad
do via
ativação direta de receptores
s glicinérgico
os α3
Existe
em diversas
s evidências que os can
nabinoides não
n
psicoativ
vos como o canabidiol (CBD)
podem ter efeito
os analgésico
os na dor in
nflamatória e na dor ne
europática e
em animais. Estes
comp
postos classicamente ativam os rece
eptores de canabinoides
c
s tipo 1 (CB1
1) e tipo 2 (CB2).
(
Porém
m, estudos
s recentes demonstra
aram que receptores de glicina
a (GlyR), (mais
m alvos im
espec
cificamente o Glyrα3), são também
mportantes dos
d
canabino
oides no sis
stema
nervo
oso central. Os GlyR têm
t
sido de
escritos com
mo alvos im
mportantes de regulaçã
ão da
trans
smissão do sinal nocice
eptivo na m
medula. Este
es receptore
es são com
mpostos por duas
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subun
nidades (α e β) em uma
u
conform
mação penttamérica. Ex
xistem quattro isoforma
as da
subun
nidade α (α1
1–4) e uma isoforma da subunidade
e β. Os GlyR que contém
m a subunida
ade α3
(GlyR
Rα3) estão abundanteme
a
ente localiza
ados na lamina II do corno da raiz d
dorsal, uma região
r
conhe
ecida por integrar a informação
o nociceptiv
va. Ainda, existem ev
vidências que
q
a
prosttaglandina E2 inibe selettivamente a função dos GlyRα3. Log
go, tem sido
o proposto que
q
os
recep
ptores GlyRα
α3 sejam um
m importante
e alvo na terrapia da dor neuropática
a. Neste trab
balho,
os au
utores reporttam que o canabidiol i.t . suprime a dor inflamattória e a dorr neuropática
a sem
causa
ar tolerância
a analgésica
a. Em parale
elo, o CBD potencializa
a as correnttes de glicin
na em
neurô
ônios do corno
c
da raiz
r
dorsal. Ainda, os
s efeitos analgésicos
a
observados
s não
corre
elacionam co
om a afinidade de ligaçã
ão do canab
bidiol aos rec
ceptores CB
B1 e CB2. En
nsaios
de re
essonância magnética
m
nu
uclear revela
aram uma in
nteração dire
eta entre CB
BD com o do
omínio
trans
smembrana dos GlyRα3 purificado
os. Os auttores demonstram porr fim que efeito
α3 do GlyR. Estes
analg
gésico do CB
BD é ausente
e em animaiss geneticamente deficien
ntes para o α
resulttados sugerrem que os GlyRα3 med
deiam o efeito analgésico induzido pelo CBD na
n dor
neuro
opática e podem ser um novo alvo tterapêutico na
n dor neuro
opática.
Referrência: Xiong
g W, Cui T, Cheng K, Ya
ang F, Chen SR, Willenb
bring D, Gua
an Y, Pan HL
L, Ren
K, Xu
u Y, Zhang L.
L Cannabino
oids suppresss inflammattory and neu
uropathic paiin by targetiing α3
glycin
ne receptors
s. J Exp Med. 2012 209(6
6):1121-34..
9. Tra
atamento cirrúrgico de nevralgia do ttrigêmeo em
m crianças
A nev
vralgia do trigêmeo, também conh ecida com Tic
T Douloure
eux, é um ttipo de dor facial,
mais comum apó
ós os 50 an
nos e em m
mulheres. A causa
c
mais comum é o contato de
e uma
artéria com o ne
ervo trigêmio
o. Ela é carracterizada como
c
uma dor
d unilatera
al, intensa aguda,
a
como
o um choque
e, lancinante
e, no territórrio de um ou
u mais ramos do nervo ttrigêmio. Pode ter
como
o fator desen
ncadeante es
stímulos na pele da face
e ou na muco
osa da boca . O ato de la
avar o
rosto
o, ou simples
smente o co
ontato de um
ma corrente de ar, ou ainda a escov
vação dos dentes
d
ou o contato com
m o alimento, pode ser o gatilho para
a a dor.
O tra
atamento pod
de ser feito através de m
medicamentos, como a carbamazep
c
ina, por exe
emplo.
Estud
dos mostram
m redução da
a dor em até
é 70% dos casos. Porém
m, às vezes, a dose necessária
para o controle causa efeittos colatera is intoleráveis, como sonolência,
s
tontura ou visão
dupla
a. Para esse
es casos existe a opçã o de tratam
mento cirúrg
gico. Alguns exemplos são a
comp
pressão do nervo
n
trigêm
meo, por um
m balão, atrravés de um
m punção co
om agulha, e um
proce
edimento atrravés de ciru
urgia que de
esfaz o conttato da artérria com o ne
ervo, chamado de
desco
ompressão microvascula
m
ar.
Muito
o já foi estudado sobre a nevra
algia do trig
gêmeo, porrém a maio
oria em ad
dultos.
Recen
u
estudo foi realizado
o em um grande
g
centro com paccientes com essa
ntemente, um
patologia menore
es de 18 ano
os. Foram an
nalisados cin
nco paciente
es, todos do sexo feminiino. O
zado foi a descompressã
ão microvas
scular em todos os caso
os, sendo bilateral
tratamento realiz
em u
um dos casos. A comp
pressão obse
ervada no ato
a
cirúrgico
o foi venosa
a em três casos,
c
arterial em dois e venosa e arterial em um. Todos apresentaram
a
m remissão completa, exceto
e
um paciente, que apresen
ntou remissã
ão incompleta, mas que
q
permiti u a retirad
da da
medicação via orral. Não ocorrreram comp
plicações como fístula liq
quórica, infe
ecção ou déffict de
nervo
os cranianos
s.
Referrência: Bend
der MT, Pradilla G, Jamess C, Raza S,, Lim M, Carson BS. Surg
rgical treatment of
pedia
atric trigemiinal neuralgiia: case serries and rev
view of the literature. C
Childs Nerv Syst.
2011 27(12):212
23-9.
10. E
Eficácia terapêutica da injeção tran
nsforaminal de corticóid
de no manejjo da dor lo
ombar
crônica
Atuallmente as injeções ep
pidurais con stituem um
m dos métodos mais u
utilizados para o
tratamento da dor
d
lombar crônica.
c
Há inúmeros alvos
a
para os
o bloqueioss, transforam
minal,
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cauda
al, facetário e interlamin
nar. Especificcamente, as
s injeções tra
ansforamina
ais fazem parte do
arsen
nal terapêutiico no mane
ejo da dor crrônica secun
ndária à radiculopatia co
om ou sem hérnia
h
discal, dor discog
gênica, esten
nose de cana
al e síndrome pós-laminectomia.
O pro
ocedimento é realizado ambulatoria
almente e com
c
anestes
sia local. Ne
ecessita-se de
d um
apare
elho de fluo
oroscopia, uma
u
agulha
a de punção
o lombar (1
18) e soluçção de cortticóide
(deca
adron) e anestésico local sem vaso
oconstrictor.. O paciente
e é posicion
nado em dec
cúbito
ventrral, a antisse
epsia é realizada com cllorexidina de
egermante e alcoólica, llocaliza-se o nível
desejjado com au
uxílio da fluoroscopia e procede-se
e a qadminis
stração de 2
2-3ml da so
olução
(cortiicóide e anestésico local) em cada n
nível. O pacie
ente fica 2 horas
h
em obsservação e depois
d
receb
be alta hospiitalar.

Fig
g. 1 - Imagem
m de Rx atrav
vés de fluorosscopia

Fig
g.

em
m oblíqua dire
eita, evidencia
ando a localizzação

fluo
oroscopia em perfil, eviden
ncia a localizaç
ção

2

-

Ima
agem

de

R
Rx

através

de

do
o forame L4-L5 e L5-S1

forraminal citada na figura 1

O arrtigo em qu
uestão é uma revisão detalhada de inúmerros trabalho
os publicado
os na
literatura, tendo como objettivo avaliar o efeito tera
apêutico do bloqueio tra
ansforamina
al com
cortic
cóide no man
nejo da dor lombar crôn
nica e em me
embros inferriores.
Conclui-se que os
o melhores resultados são para do
or radicular secundária à hérnia discal e
são a
aceitáveis em
m caso de estenose
e
lom
mbar. Nos ca
asos de dor lombar axia
al e síndrom
me pós
lamin
nectomia, os
s resultados são limitado
os.
Esta rápida e simplista in
ntrodução ssobre proce
edimentos minimamente
m
e invasivos
s visa
estim
mular a leiturra sobre uma
a área prom issora e efettiva no mane
ejo da dor lo
ombar crônic
ca.
Referrência: Manc
chikanti L, Buenaventur
B
ra RM, Manc
chikanti KN, Ruan X, Gu
upta S, Smitth HS,
Chris
sto PJ, Ward
d SP. Effecttiveness of therapeutic lumbar tra
ansforaminall epidural steroid
injecttions in man
naging lumba
ar spinal pain
in. Pain Phys
sician. 2012 15(3):E199--245.
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