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1. Atletas tem maior resistên
ncia à dor
No pa
ain, no gain (“sem dor, não há gan
nho”). Muitos
s já devem ter
t ouvido e
esta frase ditta por
atleta
as de alto re
endimento, assim como
o em uma velha
v
música
a feita pela banda Scorp
pions.
Um g
grande esforrço físico e mental
m
é exig
gido de um atleta
a
para a obtenção d
dos tão espe
erados
resulttados.
Um estudo realizado pela Universidad
de de Heide
elberg, na Alemanha, revisou div
versas
pesqu
uisas feitas nos EUA, Canadá, Au
ustrália e Europa com 568 atletass e 331 su
ujeitos
norm
malmente ativ
vos, homens
s e mulheress, e concluiu
u que os atletas possuem
m maior tolerância
à dorr.
A análise revela que a perrcepção a d or é diferen
nte em atle
etas quando comparada
a com
pesso
oas ativas. Os atletas são mais re
esistentes que
q
as pessoas que pra
aticam atividades
físicas de forma moderada. Porém, o níível mínimo em que a dor
d é perceb
bida, chamado de
limiarr da dor, é o mesmo parra todas as p
pessoas. Ou
u seja, um attleta tem a m
mesma percepção
dolorrosa em relação às outras pessoa
as, porém toleram
t
mais. Essa tole
erância variia em
relaçã
ão à prátic
ca esportiva
a. Atletas e
envolvidos em
e
esportes
s de jogos têm uma maior
tolerâ
ância à dor do
d que outro
os atletas, m
mas o limite da
d dor entre eles varia b
bastante.
Já os
s atletas de esportes de
e resistência
a são mais semelhantes entre si n
na sua tolerância,
sugerrindo que es
sse tipo de atleta
a
tem u
um perfil físic
co e psicológ
gico mais pa
arecido, enquanto
atleta
as envolvido
os em outros
s esportes sã
ão mais diversificados en
ntre si.
Vário
os estudos sobre
s
o efeiito do exerccício físico em
e
paciente
es com dor demonstram
m um
impacto positivo consistente sobre a qua
alidade de viida. Pode ser aconselháv
vel no tratam
mento
de pacientes com dor, já que
q
os leva
a a se conc
centrarem no
n desenvol vimento de suas
habiliidades de en
nfrentar dific
culdades, au
umentando assim
a
sua to
olerância. M ais pesquisa
as são
neces
ssárias para
a esclarecer a relação
o exata enttre atividad
de física e modificaçõe
es na
perce
epção da do
or na e na identificação
o dos fatore
es envolvidos e processsos psicológiicos e
neuro
obiológicos. No entanto, a observa
ação de que a percepçã
ão da dor é modificável pela
ativid
dade física proporciona uma prom
messa para o uso de métodos
m
não
o invasivos,, com
pouco
os efeitos co
olaterais para
a os pacienttes com cond
dições de dor crônica.
Algun
ns estudos relatam
r
que a liberação de adrenalin
na assim com
mo muitas o
outras substâ
âncias
libera
adas durante
e a atividade física leva
am os atleta
as a terem uma
u
maior resistência à dor.
Além disso, outro
o ponto que tem que se r levado em consideraçã
ão é o comp onente emocional
mpetitivo en
nvolvido no perfil dos atletas durante as com
mpetições, jjá que estes são
e com
estim
mulados a terem essas característica
as desde mu
uito cedo. En
ntretanto, o exercício físico só
tende
e a trazer be
enefícios físic
cos e menta is a qualque
er pessoa, além de resisttência.
Referrência: Tesa
arz J, Schus
ster AK, Harrtmann M, Gerhardt A,, Eich W. Pa
Pain perceptiion in
athletes compare
ed to normallly active con
ntrols: a sys
stematic rev
view with me
eta-analysis. Pain.
2012 153(6):125
53-62.
2. Trratamento com
c
botox para
p
dor de
e cabeça ajuda somentte pacientess com enxaqueca
crônica
Os tip
pos mais com
muns de ceffaleia são a ccefaleia tipo
o tensional (C
CTT) e a enx
xaqueca, tam
mbém
conhe
ecidas como
o migrânea. Cerca de 40
0% dos adultos irão apresentar CTT
T pelo menos
s uma
vez n
na vida. Já a prevalência
a de enxaqu
ueca na popu
ulação mund
dial, em torn
no de 8 a 18
8%, é
respo
onsável por um prejuízo
o anual de bilhões de dólares
d
deviido às faltass no trabalh
ho em
funçã
ão de crises de enxaquec
ca.
São inúmeras as
s opções terapêuticas e
existentes atualmente.
a
Por exempl o, medicam
mentos
comu
umente usa
ados são triptanos,
t
d
derivados da
d
ergotam
mina, anti-in
nflamatórios
s não
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esterroidais, anticonvulsivanttes como á
ácido valpró
óico ou topiramato, triccíclicos e muitos
m
outro
os. Apesar desse arsena
al terapêutico
o, existem aqueles
a
que não conseg
guem um controle
ento encontra-se
adequado das crises.
c
Para essas pesssoas uma nova
n
opção de tratame
dispo
onível.
Foi o
observado que pessoas com cefale
eia crônica que faziam uso da tox
xina botulíniica A,
tamb
bém conhecida como Bo
otox®, apre sentavam melhora
m
das crises. Um estudo publicado
na re
evista Journa
al of the Am
merican Med
dical Association (JAMA), em abril d
de 2012, fez
z uma
anális
se de outros
s 27 trabalho
os prévios, e concluiu que a aplicaç
ção da toxina
a botulínica reduz
mode
eradamente o número de crises d
de enxaquec
ca crônica. No entanto não houve
e uma
assoc
ciação signifficativa entrre o seu usso e a melhora das enxaquecas e
episódicas ou
o de
cefale
eias tensiona
ais.
Para os brasileiro
os que sofre
em desse prroblema, estte tratamentto encontra--se aprovado
o pela
Agência Nacionall de Vigilânc
cia Sanitária (ANVISA) desde
d
junho de 2011. Va
ale lembrar que é
semp
pre recomendado procurrar um neuro
ologista nos casos de ceffaleia crônica
a.
Referrência: Jack
kson JL, Ku
uriyama A, Hayashino Y. Botulinu
um toxin A for prophy
ylactic
treatm
ment of miigraine and tension he
eadaches in
n adults: a meta-analy
ysis. JAMA. 2012
307(1
16):1736-45
5.
3. Do
ores causada
as pelo uso de
d tablets
Os ta
ablets são a nova sensação do mo
omento. São
o práticos, leves, portátteis e podem
m ser
equip
pados com softwares
s
ne
ecessários n
no dia-a-dia, além de jogos que po
odem ser usados
como
o passatempo ou até mesmo pa
ara o lazerr. Devido à amplitude
e da utilida
ade e
porta
abilidade des
stes aparelhos, muitas v
vezes seus donos
d
os utilizam váriass horas por dia, o
que c
comumente resulta em dores nos o
ombros, pescoço e colun
na devido ao
o posicionam
mento
inade
equado prop
piciado pela conformaçã
ão do table
et. A maior diferença entre os ta
ablets,
laptops e os computadores de mesa é qu
ue os tablets
s possuem sistema funciional integra
ado no
visor chamado to
ouch-screen. O resultad o desse disp
positivo é a alta portabi lidade e pottencial
de uso em varia
as posições e locais. P
Por isso, pa
arâmetros físicos, tais ccomo ergon
nomia,
postu
ura ou esforço muscularr durante o uso dos tab
blets devem ser avaliado
os a fim de evitar
uma postura inco
orreta, que pode
p
ocasion
nar dor nos ombros, pes
scoço e colun
na. A partir de 40
minutos de inclinação do pe
escoço, a m
musculatura da região cervical
c
com
meça a sofre
er um
estresse que pod
de ocasionarr dores. O p
problema esttá sendo tão
o comum qu
ue já foi lhe dado
um n
nome próprio
o: iPad Neck
k ou na tradu
ução “pescoç
ço de iPad”. Tendinite, m
mal-estar e dor
d de
cabeç
ça também podem esttar associad os ao uso prolongado deste aparrelho. Um estudo
e
realiz
zado por pesquisadore
p
es de Harv
vard e da Microsoft analisou q
quatro diferrentes
posic
cionamentos comumente
e utilizados p
por usuários
s de tablets (figura 1) e concluiu qu
ue nos
posic
cionamentos B e C há uma
u
maior a
angulação do
o pescoço (5
52° e 54°, rrespectivame
ente),
justamente pela tentativa de
e compensarr a baixa inc
clinação do tablet que rreduz a qualidade
da visibilidade. Estas
E
posiçõe
es podem co
omprometer a musculatura local, occasionando dores.
d
Quan
ndo o tablet é posicionad
do de forma mais inclina
ada como na
as ilustraçõe
es A e D, perrmitese ao
o usuário a menor inclin
nação do pesscoço para atingir
a
a me
elhor visibilid
dade, reduzindo o
estresse do mús
sculo local e, consequen
ntemente, dores posteriores. També
ém vale salientar
que deve ser le
evado em conta
c
que o risco é uma combina
ação de po stura, duração e
frequ
uência da exposição, porém
p
semp
pre podemos evitar o posicioname
ento inadeq
quado,
busca
ando a confo
ormação mais confortáve
el e seguindo as orientações acima.
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Referrência: Youn
ng JG, Trude
eau M, Odelll D, Marinelli K, Denne
erlein JT. To uch-screen tablet
user configuratio
ons and case
e-supported tilt affect he
ead and nec
ck flexion an
ngles. Work. 2012
41(1)):81-91.
4. Su
uco de sapo é a mais rec
cente droga para cavalos
s de corrida
Extra
aída das costas de uma de rã, uma
a nova substtância estaria sendo utillizada no do
opping
de ca
avalos de corrrida. Mas, por
p meses, o
os testes pós
s-corridas nã
ão encontrav
vam a substância,
um a
analgésico mais
m
podero
oso que a m
morfina. Enttão, um lab
boratório na área de Denver
D
ajustou seu proc
cedimento de teste e, n
nas últimas semanas, mais
m
de 40 ccavalos de quatro
q
estad
dos americanos apresen
ntaram resu ltado positiv
vo para a substância
s
d
dermorfina, que é
suspe
eita de ajuda
ar os cavalos
s a correr m
mais rápido.
Por c
causa de su
ua potência e habilidad
de de afetarr o resultad
do de uma prova, o uso da
derm
morfina é con
nsiderado um
ma das violaçções de drog
gas mais sérias do setor..
A dermorfina é a mais rece
ente de um
ma longa listta de droga
as ilegais qu
ue chegaram
m aos
hipód
dromos para
a melhora do
d desempe
enho. Venen
no de cobra
a também jjá foi usado por
treina
adores para aliviar a dor e permitir que cavalos
s com lesões
s possam co
orrer. Ele fun
nciona
como
o um bloque
eador nervo
oso local, diiferente da dermorfina, um supresssor de dor mais
amplo que é 40 vezes mais poderoso q
que a morfin
na. Se os cavalos não p
podem sentirr suas
lesõe
es, é maior a probabilidade deles corrrerem mais.
A derrmorfina é encontrada na pele de um
ma rã chama
ada Phyllome
edusa sauva
ageii, que é nativa
n
da Am
mérica do Su
ul.
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Outra
as drogas pa
ara melhora do desemp
penho encontradas em cavalos
c
de ccorrida inclue
em as
usada
as para engo
ordar artificialmente o g ado e os porcos antes do abate.
Ainda
a não se sab
be com que frequência a dermorfin
na é usada no
n turfe, ma
as muitos es
stados
amerricanos não têm
t
capacida
ade para tesstá-la.
Referrência: Bogd
danich W, Ru
uiz Rr. Turn ing to Frogs
s for Illegal Aid
A in Horse
e Races. The
e New
York
Tim
mes,
June
19,
2012,
dispo
onível
em
http:///www.nytim
mes.com/2012/06/20/sp
ports/horse-racing-discovers-new-drrug-problem
m-onelinked
d-to-frogs.httml
5. O mito dos opióides
Uma entrevista sobre
s
opióide
es com a Drra. Maria Carrlos Cativo, anestesista que trabalha
a com
dor c
crônica. Ass
sista e veriffique os tóp
picos que a médica tra
ata sobre a terapêutica
a com
opióid
des, seus mitos e proble
emas adverssos.
Veja aqui: http:///www.youtu
ube.com/wattch?v=H_AhXywXFxg
6. Do
or de cabeça ao ingerir bebidas
b
gelad
das
Pesqu
uisadores da Universidade de Harrvard nos Estados
E
Unid
dos e pela Universidad
de da
Irland
da em Galw
way estudara
am porque a
as pessoas apresentam dores de ccabeça súbittas ao
ingerrirem bebida
as geladas ou mesmo sorvetes. Com o aux
xilio da resssonância nuclear
magn
nética funcio
onal, os autores descrreveram que
e quando a pessoa ing
gere uma bebida
b
gelad
da ocorre um
ma rápida va
asodilatação
o de uma arrtéria cerebrral ao mesm
mo tempo em
m que
relata
avam uma experiência
e
dolorosa
d
na região das têmporas.
t
À medida que
e a dor dissipava,
o flux
xo sanguíneo
o voltava ao
o normal. A ideia dos au
utores é que
e o aumento
o na vasodila
atação
poderia promove
er um aumen
nto na presssão intracran
niana e cons
sequenteme
ente causar a dor.
Os au
utores acred
ditam que es
ste evento ttambém pos
ssa estar env
volvido na g
geração de outros
o
tipos de dor, com
mo em casos de enxaque
eca.
Referrência: Blattt MM, Falvo M,
M Jasien j, Deegan B, Laighin
L
GÓ, Serrador J. Cerebral Vascular
Blood
d Flow Changes During
g ‘Brain Fre
reeze’. FASE
EB J. April 2012 26 ((Meeting Ab
bstract
Supp
plement) 685
5.4
Ciênc
cia e Tecno
ologia
7. Efe
eito do geng
gibre: uma nova abordag
gem em proc
cessos neuro
oinflamatório
os
A neu
uroinflamaçã
ão é um processo assocciado a doenças neurode
egenerativass como Alzhe
eimer,
Isque
emia Cerebra
al e Parkinso
on, nas quai s a ativação
o de células residentes ccomo os astrrócitos
e a m
micróglia res
sulta na liberração de fato
ores inflama
atórios como
o o óxido níttrico (NO), o fator
de ne
ecrose tumo
oral-α (TNF-α
α), a interleu
ucina-1β (IL
L-1β), o Ácid
do Araquidôn
nico, eicosan
nóides
e esp
pécies reativ
vas de oxigênio que pa
articipam effetivamente do processso de degradação
neuro
onal.
A red
dução dos mediadores pró-inflama
atórios liberrados a partir da ativ
vação das células
c
entes seria uma persp
reside
pectiva tera
apêutica relevante. O gengibre (zzingiber offiicinale
Rosco
oe), da família Zingiberaceae, tem sido largam
mente utilizad
do como um
ma erva med
dicinal
na fitoterapia tradicional por apre
esentar efe
eitos antiox
xidantes, a
anti-inflamattórios,
antim
microbianos
e propriedades
an
nticancerígenas
que ainda pe rmanecem sem
esclarecimentos. Desta forma, o 6-shoga
aol e 6-gingerol são os metabólitos secundários
s mais
abundantes da ra
aiz desidrata
ada e que d emonstram maiores pro
opriedades ffarmacológic
ca tais
como
o efeito anti-inflamatórrio, antipiré
ético, analgésico, antitussígeno e hipotensorr. Um
recen
nte estudo avaliou os efeitos an ti-inflamatórrios in vitro
o de 6-sho
ogaol em células
c
primá
árias de micróglia e em modelo de i squemia in vivo
v
avaliand
do o efeito ssistêmico ind
duzido
por L
LPS.
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Considerando que a inibição da micróglia
a seria uma estratégia plausível em busca de ag
gentes
neuro
oprotetores, os dados mostram
m
que
e o 6-Shogaol inibe sign
nificativamen
nte a liberaç
ção de
NO e a expressão da forma induzível de
e sua sintase
e (iNOS) em
m cultura de células prim
márias
estim
muladas por LPS. Além disso,
d
o efei to foi maiorr quando com
mparado ao 6-gingerol ou Nmono
ometil-L-arginina, agenttes inibidore
es do NO. Outro
O
dado relevante é que o 6-sh
hogaol
exerc
ce seus efeittos anti-infla
amatórios in ibindo a pro
odução de prrostaglandin a E2 (PGE2)) e de
citociinas pró-inflamatórias, tais como IL-1β e TNF-α, somado à modula
ação negativ
va da
cicloo
oxigenase-2 (COX-2), da quinase p
p38 e expre
essão de fator nuclear k
kappa B (NF
F-kB).
Dessa
a maneira, o 6-shogao
ol, tanto em
m cultura prrimária de neurônios
n
da
a glia quanto no
mode
elo neuroinfllamatório in vivo, demo
onstrou efeittos neuropro
otetores na iisquemia, attravés
da m
modulação da micróglia.. Estes resu
ultados suge
erem que 6-shogaol po
ode vir a se
er um
agentte terapêutico eficaz pa
ara o tratam
mento de doe
enças neuro
odegenerativ
vas, comprov
vando
os effeitos benéficos dos prin
ncípios quím
micos do gen
ngibre que contribuem
c
p
para o bem-estar
das p
pessoas nos mais diferen
ntes casos.
Referrência: Ha SK,
S
Moon E, Ju MS, Kim
m DH, Ryu JH,
J
Oh MS, Kim SY. 6-S
Shogaol, a ginger
g
produ
uct,
modu
ulates
neuroinflammattion:
A
new
apprroach
to
neuroprote
ection.
Neuro
opharmacolo
ogy. 2012 63
3(2):211-23
3.
8. Ca
anais de sód
dio Nav 1.7 expressos
e
e m tipos dife
erentes de neurônios são
o importante
es em
sensa
ações
Canais de sódio voltagem de
ependente ssão fatores essenciais
e
da sinalização
o e excitabilidade
neuro
onal. Os ca
anais de sód
dio voltagem
m dependen
ntes Nav 1.7, Nav 1.8
8 e Nav 1.9
9 são
expre
essos em neurônios
n
pe
eriféricos e têm sido relacionados
r
às vias de
e dor. Cond
dições
genétticas humanas raras envolvendo mutações no canal Nav 1.7 d
demonstram
m seu
importante pape
el na nocic
cepção. No presente estudo pub
blicado no periódico Nature
N
Comm
munications,, Minett e co
olaboradoress demonstra
am que a expressão do ccanal Nav 1.7 em
difere
entes subtipos de neurônios sensoriiais e simpátticos induzem
m tipos distiintos de sen
nsação
dolorrosa. Os auto
ores utilizara
am uma ferrramenta gen
nética para eliminar
e
o g
gene do cana
al Nav
1.7 e
em diferente
es tipos de fiibras, como:: depleção de
d Nav 1.7 em
e todas as fibras senso
oriais,
elimin
nação do Na
av 1.7 em fibras sensorriais que expressam Nav 1.8 e dep
pleção do Na
av 1.7
em ffibras sensorriais e simpáticas. A el iminação do
o Nav 1.7 em
e todas ass fibras sens
soriais
na a nocicep
pção mecânica, inflamat ória e o refle
exo de retira
ada de pata após estimu
ulação
elimin
térmiica (frio e calor).
c
No entanto, a no
ocicepção in
nduzida pelo
o calor não foi alterada após
elimin
nação do canal Na
av 1.7 so
omente no
os nocicepttores Nav 1.8 positivos.
Surprreendentemente, a resp
posta ao tesste de hotpllate e a dorr neuropáticca não é altterada
quando o canal Nav
N
1.7 é eliminado da s fibras sensoriais. No entanto,
e
qua
ando o cana
al Nav
1.7 é depletado em
e ambas as
a fibras senssoriais e sim
mpáticas, a sensação
s
de dor induzida
a pelo
teste de hotplate
e e no modelo de neurropatia foram
m reduzidas
s, o que mim
metiza o fen
nótipo
perda
a de função observado em paciente
es com mutação no can
nal Nav 1.7.. Estes resultados
demo
onstram um
m importante
e papel do canal Nav 1.7 nos neurônios
n
siimpáticos na dor
neuro
opática e as
ssim a compreensão do
os mecanism
mos envolvidos nas con
ndições dolo
orosas
dependentes de Nav
N
1.7.
Referrência: Minett MS, Nassa
ar MA, Clark
k AK, Passmore G, Dicke
enson AH, W
Wang F, Malc
cangio
M, W
Wood JN. Disttinct Nav1.7
7-dependent pain sensattions require different se
ets of sensorry and
symp
pathetic neurrons. Nat Co
ommun. 201 2 3:791.
9. Modulação de
e hiperalges
sia induzida pós-infusão
o de remife
entanil pelo bloqueadorr beta
proprranolol em seres humanos
O uso
o de opióides é muito im
mportante pa
ara o alívio da
d dor mode
erada a grav
ve, porém es
studos
recen
ntes vêm demonstrando que o uso crônico desta terapêutica pode pro
ovocar
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desen
nvolvimento de tolerân
ncia analgéssica, depend
dência física
a e até me
esmo hiperalgesia
induz
zida por opió
óides (HIO).
Estes
s tipos de re
eações já forram demonsstrados por outros
o
pesqu
uisadores atrravés de mo
odelos
animais. O intuiito de L.F. Chu et al. é justamen
nte tentar demonstrar
d
a modulaçã
ão da
hiperralgesia indu
uzida pós-in
nfusão de re
emifentanil (HPR) pelo antagonista
a de recepttor badren
nérgico prop
pranolol em pacientes
p
hu
umanos.
Para realizar seus testes, os autores con
ntaram com a participaç
ção de 10 ho
omens saudáveis.
Mulhe
eres foram excluídas do
d estudo d
devido à mo
odulação da resposta o
opióide pelo
o ciclo
mens
strual. O esttudo foi realizado com a tese que o receptor b-adrenérgico
o possa modular a
hiperralgesia indu
uzida pós-inffusão de rem
mifentanil, com
c
base em
m evidência
as que sugerrem o
papel do recepto
or b2-adrenérgico na H
HIO. O estud
do foi realiz
zado no form
mato duplo--cego,
olado com placebo.
p
Parra induzir hiperalgesia
h
mecânica ssecundária houve
aleatório, contro
estim
mulação elétrrica intradérrmica, já parra induzir hiperalgesia secundária
s
p
por calor, utilizouse um
m termoestim
mulador e para quantificcação da hip
peralgesia fo
oi realizada a medida de
e uma
área octogonal co
om a ajuda de
d Von Frey adaptado.
Os a
autores cheg
gam à conc
clusão de q
que a administração co
onjunta de propranololl com
remiffentanil redu
uziu aumento da hiperallgesia mecân
nica secundá
ária, que po
ode ser obse
ervada
após a infusão de remifenttanil sozinho
o. O propra
anolol foi in
nfundido de acordo com
m um
proto
ocolo capaz de reduzir a frequência cardíaca, se
em aumenta
ar a analgessia a remifen
ntanil.
Não ffoi observad
da hiperalgesia pós-infu são de remifentanil parra a hiperalg
gesia térmic
ca e o
proprranolol não foi capaz de
e impedir si nais e sintomas de abstinência a o
opióides, com
mo os
obserrvados nos voluntários
v
que
q
recebera
am infusão de
d remifentanil com placcebo.
O arttigo merece
eu um come
entário na revista ress
saltando a importância do trabalho
o e o
cuida
ado com que
e os autores usaram ao indicar a modulação po
or propranolo
ol da hiperalgesia
induz
zida pós-infu
usão de rem
mifentanil e não para todos
t
os opióides. O qu
ue mais ma
arca o
come
entário são críticas,
c
como a análise iinadequada do tamanho da amostra
a, voluntários com
mass
sa corporal bastante
b
varriada, causan
ndo uma confusão sobre
e o fator fisiiológico. O artigo,
a
contu
udo, continua tendo sua
a valia, pois o uso de op
pióides é altíssimo em ttodo o mund
do e o
estud
do trás novas oportunida
ades de estu
udo nessa árrea, além de
e ter realizad
do seus teste
es em
huma
anos, o que nos fornece resultadoss mais fiéis daqueles encontrados no dia a dia
a, em
hospiitais por exe
emplo.
Referrências:
 Chu L.F.,, Cun T., Ng
gai L.K., Kim
m J.E., Zam
mora A.K., Yo
oung C.A., A
Angst M.S., Clark
D.J. Mod
dulation of remifentanilr
-induced pos
stinfusion hy
yperalgesia by the b-bllocker
proprano
olol in human
ns. PAIN 153
3 (2012) 974
4–981
nguard rese
earch in opio
oid-induced hyperalgesia
h
a – but guarrd the
 Werner, Mads U. Van
basics. Commentary / PAIN 153 (2012) 943–
–944.
10. L
Liberação de IL-6 na med
dula espinal amplifica a dor em ratos com artrite
e
Varia
as terapias têm
t
sido pe
esquisadas p
para o trata
amento da artrite,
a
mas mesmo com
m um
grand
de arsenal de
d medicame
entos ainda não existe algum com baixa toxiciidade e eficá
ácia à
todos
s os paciente
es. Algumas terapias qu
ue incluem o uso de Tocilizumab (an
nticorpo contra os
recep
ptores solúve
eis (sIL-6R) e de memb
brana (IL-6R
R) da Interle
eucina-6) m ostram um efeito
basta
ante benéfico
o. Os papeis
s relacionado
os a estes receptores
r
e a IL-6 na a
artrite reuma
atóide
não e
estão bem esclarecidos. Neste estud
do, Vazquez e colaboradores demon
nstram como
o a IL6 po
ode mediar dor em pa
acientes co m artrite reumatóide.
r
Pacientes com osteoa
artrite
avanç
çada, por ex
xemplo, muitas vezes re
elatam dor generalizada,, além da art
rticulação afe
etada,
com baixos limia
ares de dorr por pressã
ão cutânea e subcutân
nea da pern
na. O céreb
bro de
pacie
entes com arrtrite reumatóide tem g rande modu
ulação de reg
giões cerebrrais envolvid
das na
recep
pção e interrpretação de
e impulsos d
derivados de
e estímulos dolorosos. Neste estud
do, os
autorres mostram
m que a ad
dministração
o de sIL-6R
R/IL-6, tanto
o na articullação quand
do na
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medu
ula espinal, causa hipe
erexcitabilida
ade dos ne
eurônios da medula ap
pós um esttimulo
mecâ
ânico (inócuo
o ou nocivo
o) na articul ação do joe
elho ou torn
nozelo de ra
atos, avaliad
da por
eletro
ofisiologia. A administração da gliicoproteína 130 solúvel (gp 130),, que atua como
seque
estrador do complexo sIL-6R/IL-6
s
na medula espinal,
e
reduziu esta hi perexcitabiliidade.
Tamb
bém demon
nstraram qu
ue a induçção da inflamação por injeção iintra-articula
ar de
carra
agenina/caolina elevam as concentra
ações de IL--6 na medula (282% na
a segunda hora
h
e
511%
% na quarta hora após a estimulação
o) e causam
m hiperexcita
abilidade tan
nto para estímulos
mecâ
ânicos inócuos quanto nocivos,
n
red uzidas pela administraç
ção da gp 1
130 solúvel. Seus
resulttados aponttam as células do gâ nglio da ra
aiz dorsal e do corno dorsal com
mo as
respo
onsáveis pe
ela liberação de IL-6,, encontrad
da na med
dula espinall. Os resultados
demo
onstram um papel signifficativo perifférico e espiinal da IL-6,, na sinaliza
ação e geraç
ção de
sensibilização na inflamação,, evocando a hiperalgesiia em modelos experime
entais de arttrite.
Referrência: Vazq
quez E, Kahlenbach J,, Segond von Banchet G, König C, Schaible
e HG,
Ebers
sberger A. Spinal
S
interle
eukin-6 is an
n amplifier of
o arthritic pain
p
in the rrat. Enriq Arrthritis
Rheum. 2012 64(7):2233-42
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