www
w.dol.innf.br
Arquiv
vo de ediçõ
ões: Outu bro de 2012 - Ano 13
1 - Núme
ero 147
Divullgação Cien
ntífica
1. No
ovos fármaco
os em estudo contra a a rtrite reuma
atoide
Os anticorpos sã
ão como soldados em d
defesa do bom funciona
amento do o
organismo, e sua
principal caracte
erística é a especificida
ade com qu
ue neutralizam um age
ente agress
sor. A
tecno
ologia farma
acêutica, usa
ando este p
princípio, de
esenvolveu fármacos
f
qu
ue são antic
corpos
contrra proteínas do sistema
a imunológicco que em algumas do
oenças atua
am como ag
gentes
nociv
vos. Estes fá
ármacos são chamados d
de imunobio
ológicos (veja mais sobrre esses fárm
macos
em n
nosso editoriial "Imunobiológicos: um
ma nova era
a na terapêu
utica", publiccado em julho de
2010) .
Na artrite reuma
atoide, por exemplo, vá
árias dessas
s proteínas participam de uma ma
aneira
importante, caus
sando dor articular e po
otencializand
do o processo inflamató
ório característico
da do
oença. Exem
mplos deles são a IL-1
1, IL-6, TNF
F e mais recentemente identificada
as, as
célula
as Th17 e se
eu produto, a IL-17.
Hoje,, a artrite é tratada com
m alguns de
esses fármac
cos. O anak
kinra, análog
go do antago
onista
endógeno de IL-1 já foi usa
ado, mas su bstituído pelo infliximab
b, antagonissta de TNF, que é
um d
dos principais fármacos atualmente no tratamento da doen
nça resistentte a metotre
exato.
Existe
em outras opções,
o
como o adalinum
mab (antico
orpo totalmente humanizzado anti TN
NF), o
etane
ercept (antic
corpo anti re
eceptor solúv
vel de TNF),, o tocilizumab (anti IL-6
6, rituximab
b (anti
CD20
0) e abatac
cept (análo
ogo de CTL
LA4), todos
s em uso clínico, com
m boa ativ
vidade
antinociceptiva e alguns até fornecidos p
pelo SUS.
Mas a partir de 2010 começaram a su rgir moléculas ainda mais específiccas para do
oenças
autoimunes, entrre as quais se
s inclui a a
artrite reuma
atoide. São os
o imunobio
ológicos anti IL-17
e Th1
17, que estão em fase cllínica de testtes e devem
m entrar no mercado
m
em breve. São eles:
 Ixekizum
mab: anti IL-17 parcialme
ente humanizado;
 Secukinu
umab: anti IL
L-17 totalme
ente humanizado;
 Brodalum
mab: anti IL--17;
 Ustekinumab: anti su
40 (IL-12 e 23);
ubunidade p4
 Briakinum
mab: anti subunidade p4
40 (IL-12 e 23)
2 .
Outro
os fármacos
s já conhecidos, não p
proteicos, ta
ambém estão em teste
e clínico, co
omo a
digox
xina e o ácid
do ursólico, que inibem seletivamente o desen
nvolvimento das células Th17
(ROR
Rγt).
Todos os novos fármacos
f
acima citados tem tido ótiimos resulta
ados não só na progress
são da
o alívio de se
eus principaiss sintomas, especialmen
nte a dor e a incapacitaç
ção.
doença, como no
Resta
a-nos espera
ar que os tes
stes sejam cconcluídos e que estes novos medica
amentos che
eguem
ao m
mercado em breve e a preços
p
acesssíveis ou qu
ue sejam inttegrados na distribuição
o pelo
SUS como outros
s já em uso.
Referrência: Mios
ssec P, Kolls
s JK. Targetiing IL-17 an
nd T(H)17 cells
c
in chro
onic inflamm
mation.
Nat R
Rev Drug Dis
scov. 2012; 11(10):763--76.
2. Fatores maternos e a resp
posta à dor e ao estresse
e de prematu
uros
A pos
sição cangurru ou o conta
ato materno
o pele a pele é comprova
adamente um
ma estratégiia que
ajuda
a a diminuir a dor de be
ebês prematturos subme
etidos à punç
ção de calcâ
âneo, conforrme já
foi pu
ublicado aqu
ui no DOL (bo
oletim 122, ano 2010).
A pos
sição cangurru consiste em
e manter o recém-nas
scido ligeiram
mente vestid
do (apenas com
c
a
fralda
a), em decúbito de pron
na e na posiçção vertical, contra o peito despido da mãe (ou outro
adultto que tenha
a vínculo com
m o bebê), p
pelo tempo em
e que ambos acharem prazeroso. O uso
da po
osição cangu
uru promove
e atenção ad
dequada e hu
umanizada ao
a recém-na
ascido, incen
ntiva o
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apego
o e o aleitam
mento materno, melhorra o desenvo
olvimento do
o bebê, a se
egurança dos pais
para o cuidado e o relacionam
mento familiiar.
Assim
m, a posição canguru exige uma pro
oximidade na
a relação mã
ãe-filho, e qu
uando usada
a para
alívio
o da dor do prematuro, podem exisstir alguns fatores
f
que influenciam a capacidade de
mãe e bebê se re
egularem.
Esses
s fatores maternos
m
fo
oram estuda
ados pela Profa. Dra. Thaíla Co
orrêa Castra
al, da
Unive
ersidade Federal de Goiás, e col aboradores, que investigaram a associação entre
comp
portamento, depressão e/ou ansied
dade e estresse matern
no e a resp
posta à dor e ao
estresse de prem
maturos subm
metidos à p
punção de ca
alcâneo para
a exame de triagem neo
onatal
(teste
e do pezinho
o) em posiçã
ão canguru.
Para isso, o estu
udo mensuro
ou a mímica
a facial, esttado de sono
o e vigília, cchoro, frequ
uência
aca e cortiso
ol salivar (m
marcador de estresse) do
os prematuros e comporrtamento, co
ortisol
cardía
saliva
ar e depress
são e/ou ans
siedade mate
ernas. As au
utoras aponta
am que o co
omportamento e a
depre
essão e/ou ansiedade materna nã o influencia
aram na res
sposta de d or e estresse do
prem
maturo, no entanto, ho
ouve associa
ação entre o cortisol salivar matterno e div
versas
variáveis neonatais, o que sugere
s
a ex
xistência de uma correg
gulação entrre mãe e filho no
conte
exto da dor e estresse ne
eonatal, em posição can
nguru.
Nesse
e estudo rec
conhece-se a importânci a do papel materno
m
na regulação à dor e ao esttresse
dos p
prematuros, assim as au
utoras ressa
altam a conttribuição do estudo para
a a elaboraç
ção de
proto
ocolos de ma
anejo da dorr em unidad es neonatais, no sentido
o de uma asssistência integral
e hum
manizada en
nvolvendo a participação
o ativa da mã
ãe.
osta à dor e ao
Referrência: CASTRAL, T.C, et al. Fato
ores matern
nos influenciiam a respo
estre
esse do neo
onato em po
osição cang
guru. Rev. Latino-Am.
L
Enfermagem
E
m [online]. 2012;
20(3)):435-443.
3. Ve
eneno de cob
bra é analgésico tão pote
ente quanto morfina
Pesqu
uisadores franceses des
scobriram qu
ue o veneno
o de uma das cobras m
mais veneno
osas e
rápidas do mund
do, a mamb
ba-negra (De
endroaspis polylepis
p
polylepis), pod
de agir com
mo um
analg
gésico tão fo
orte quanto morfina, se
em seus efeitos colatera
ais. O estud
do mostrou que o
veneno dessa cobra contém peptídeos d enominados
s mambalginas que, qua
ando injetado
os em
camu
undongos, prroduzem pottente analge
esia.
Em testes labo
oratoriais, os
o
roedore s tratados com mam
mbalgina ap
presentaram
m um
comp
portamento noceptivo
n
re
eduzido apóss aplicação de
d estímulos térmicos ta nto no rabo como
na pa
ata dos anim
mais. A mam
mbalgina foii capaz de anestesiar
a
os
o canais de
e íon sensíve
eis ao
ácido
o (ASICs), im
mportantes no processo
o de transm
missão da do
or. Esses can
nais são ativados
semp
pre quando há uma baix
xa de pH no
o organismo, que pode ser provoca
ada, por exe
emplo,
por u
uma inflama
ação doloros
sa. Além dissso, a substância testa
ada não pro
ovocou problemas
respiratórios nos animais testados e nem
m levou a tolerância, efeitos colatera
ais observado
os em
opioid
des.
É imp
portante res
ssaltar que os
o cientistass pesquisara
am 50 espéc
cies de cobrras diferente
es até
encon
ntrarem o que
q
buscavam na mamb
ba-negra. Os
s resultados
s são promisssores e apo
ontam
para uma nova ferramenta terapêutica no tratame
ento da dorr, porém ou
utros estudo
os são
neces
ssários antes
s da substân
ncia se torna
ar um analgé
ésico comerc
cial.
Referrência e fontte:
 http://ve
eja.abril.com
m.br/noticia/ssaude/venen
no-da-cobra-mamba-neg
gra-temanalgesic
co-melhor-do
o-que-a-morrfina
 Diochot S,
S Baron A, Salinas M, Douguet D, Scarzello S, Dabert-Ga y AS, Debay
yle D,
Friend V,, Alloui A, Lazdunski
L
M,, Lingueglia E. Black ma
amba venom
m peptides target
acid-sens
sing ion channels to abo
olish pain. Nature.
N
2012
2. doi: 10.10
038/nature11494.
[Epub ahead of print]
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4. Ga
astos com do
or crônica no
os EUA são e
exorbitantes
Até o presente momento
m
não se pode d
dimensionar o impacto dos
d
gastos ccom a dor crônica
sobre
e a saúde e sobre o mercado de ttrabalho. Entretanto, pe
esquisadoress da Univers
sidade
Johns
s Hopkins calcularam os custos eco
onômicos an
nualmente gastos
g
no trratamento da
d dor
crônica nos EUA,, avaliando os
o custos in crementais de cuidados com a saúd
de devido à dor e
os cu
ustos indireto
os devido a menor produ
utividade no
o trabalho. Eles
E
compara
aram os custtos de
cuida
ados com a saúde das pessoas qu
ue sofrem com
c
dor crô
ônica, com aqueles que
e não
relata
am sofrer de
e tal patologia.
Os au
utores definiiram pessoas com dor c omo sendo aquelas que têm sua ca
apacidade lim
mitada
para o trabalho, como as diagnostica das com dor nas artic
culações ou
u artrite, ou
u que
possu
uem alguma
a outra patologia que se
e caracteriza
a pela dor crônica.
c
Para
a medir os custos
c
indire
etos, eles us
saram um modelo
m
que p
prevê os cus
stos dos cuid
dados em sa
aúde. Assim, se o
pacie
ente teve qu
ualquer tipo de custos n
no tratamento da dor e com a saúd
de, esse valor foi
subtrraído dos gastos com pe
essoas que n
não têm dor.. Os impacto
os dos custoss incrementais de
condiições de dorr foram calcu
ulados para o
os contribuin
ntes sobre vários serviço
os de saúde..
Os re
esultados mostraram qu
ue os gastoss médios de
e cuidados com
c
a saúde
e para os ad
dultos
foram
m 4.475 dóla
ares. Estima
ativas de pre
evalência de
e condições de dor foram
m de 10% para
p
a
dor m
moderada, 11% para dor severa, 33
3% para dorr comum, 25
5% para a a rtrite e 12%
% para
aqueles que pos
ssuem incap
pacidade fun
ncional devido à dor. Pessoas com
m dor moderada
tivera
am gastos com saúde maior
m
do que
e pessoas se
em nenhuma
a dor, e os p
portadores de
d dor
intensa tiveram um custo mais
m
elevado do que aqu
ueles com dor moderada
a. Além diss
so, os
adulttos com dor perderam mais
m
dias de trabalho do
o que as pes
ssoas sem do
or. A dor im
mpacta
negattivamente três
t
compon
nentes da p rodutividade
e: dias de trabalho
t
perrdido, núme
ero de
horas
s anuais trab
balhadas e perda
p
de salá
ário por hora
a.
Com base na análise dos dados, os auto
ores determ
minaram que o custo tota
tal para a do
or nos
Estad
dos Unidos variou
v
de 56
60 a 635 bi lhões de dólares. O total de custoss incrementa
ais de
cuida
ados de saúd
de devido à dor
d variou d e 261 a 300
0 bilhões de dólares e o v
valor da perrda de
produ
utividade variou de 299 a 334 bilhõ
ões de dólarres. Em com
mparação com
m outras do
oenças
grave
es, o custo por
p pessoa com dor é me
enor, mas o custo total é mais eleva
ado.
O qu
ue se deve levar em co
onta além d
dos gastos com
c
a dor em
e si são o
os gastos co
om as
doenças adjacentes ao proce
esso dolorosso. É muito difícil desvin
ncular um p rocesso do outro,
o
ue na maioria das vezes
s os paciente
es que sofre
em de dores
s crônicas ta
ambém sofre
em de
já qu
outra
as enfermida
ades. Além disso, esta estimativa no Brasil ainda não po
ode ser rela
atada,
porqu
ue existem controvérsia
c
as quanto ao
o número de
e portadores
s de dores ccrônicas, alé
ém de
existiir poucos centros especializados no tratamento da dor.
Referrência: Gask
kin, D.J., Ric
chard, P. Th
he Economic
c Costs of Pa
ain in the U
United States
s. The
Journ
nal of Pain 20
012; 13(8):715-724
5. Esclerose múlttipla: pacientes que sofrrem de dor neuropática
n
apresentam
a
piores sinto
omas
A esclerose múltipla é uma
a doença in
nflamatória crônica, auttoimune, na
a qual o sis
stema
imunológico com
meça a agredir a bain
nha de mie
elina que re
ecobre os n
neurônios e isso
comp
promete a fu
unção do sistema nervo
oso. Muitas pessoas co
om esclerose
e múltipla podem
p
ativamente toma
ar medidas para
p
controla
ar a sua doe
ença e viver tão bem qu
uanto possível. No
entan
nto, ainda estão suscetíveis a outra
as condições médicas qu
ue podem piiorar a doen
nça ou
limita
ar suas ativid
dades de vid
da diária.
Nesse
e sentido, um
ma pesquisa
a conduzida na Itália pela pesquisadora Andrea T
Truini e pub
blicada
na re
evista Pain, demonstrou
d
que pacienttes que sofre
em de dor ne
europática a
apresentam piores
sintomas de esclerose múltip
pla do que a
aqueles sem
m dor. Atravé
és da avalia ção de pote
enciais
evoca
ados por estímulos
e
sensoriais m
mediados po
or fibras nervosas nã
ão-nociceptiv
vas e
poten
nciais evoca
ados por es
stimulação ccom laser, mediados por
p
fibras n
nociceptivas, 302
pacie
entes foram avaliados e 92 (30%) apresentav
vam dor e 42
4 (14%) a
apresentavam
m dor
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neuro
opática. Enq
quanto pacie
entes com d or neuropáttica apresenttavam piore
es resultados
s com
poten
nciais evoca
ados por laser do que
e evocados por estímulos sensoria
ais, o oposto foi
encon
ntrado em pacientes
p
com
m o fenôme
eno de Lherm
mitte, caracterizado por formigamen
nto no
pesco
oço e memb
bros quando se dobra a cabeça para frente, um
m sinal de de
esmielinizaç
ção do
corno
o posterior da
d medula cervical. Este
es resultados
s podem serr úteis na ellaboração de
e uma
nova abordagem terapêutica para dor ne
europática re
elacionada à esclerose m
múltipla.
Referrência: Truin
ni A, Galeottti F, La Cesa
a S, Di Rezz
ze S, Biasiottta A, Di Ste
efano G, Tinelli E,
Milleffiorini E, Gattti A, Cruccu G. Mechaniisms of pain in multiple sclerosis: A combined clinical
c
and n
neurophysiollogical study
y. Pain. 2012
2; 153(10):2
2048-54.
6. Pa
acientes com
m dor neurop
pática passa
arão a conta
ar com novo medicamen
nto oferecido
o pelo
SUS
O tra
atamento da dor neuropática perrmanece um
m grande de
esafio clínicco devido a uma
inade
equada comp
preensão do
os mecanism
mos envolvidos no desenvolvimento e manutenç
ção da
dor n
neuropática e uma relativa ausência de tratamentos clinicam
mente efetivo
os. Atualmente, o
tratamento ofere
ecido na práttica clínica in
nclui o uso de
d fármacos que não forram originalm
mente
desen
nvolvidos pa
ara o tratame
ento da dor..
A parrtir deste mê
ês, pacientes que fazem
m tratamento
o para dor crrônica passa
arão a contar com
mais um tipo de
e medicame
ento, a gaba
apentina, no
o Sistema Único
Ú
de Sa
aúde (SUS), após
atualização do Protocolo
P
Clíínico de Dirretrizes Tera
apêuticas da
a Dor Crônicca (cuja primeira
versã
ão é de 200
02). A Porttaria n° 1.0
083, de 02 de outubro de 2012, que aprova
a este
proto
ocolo e diretrizes traz a inclusão do medicamento gabapenttina, além de
e orientaçõe
es aos
profis
ssionais quanto ao seu uso,
u
critérioss de diagnósticos, tratam
mento, contrrole e avaliaç
ção.
De a
acordo com a portaria, a base do tratamento
o da dor ne
europática e
envolve o uso de
medicamentos antidepressiv
vos tricíclicoss e antiepilé
épticos na maioria
m
dos casos, sendo os
opioid
des reservados somentte a pacienttes com dor a eles reffratária. A primeira escolha,
porta
anto, para os
s casos de dor
d neuropáttica, são os medicamenttos antidepre
essivos tricíc
clicos.
Se não houver resposta
r
ao tratamento
o, devem se
er associado
os antiepilép
pticos tradic
cionais
(como a gabapen
ntina) e morfina, obedeccendo à segu
uinte sequên
ncia:
1
1. Antidepre
essivos tricíc
clicos;
2
2. Antidepre
essivos tricíc
clicos + antie
epilépticos tradicionais;
3
3. Antidepre
essivos tricíc
clicos + gaba
apentina;
4
4. Antidepre
essivos tricíc
clicos + gaba
apentina + morfina.
m
A inc
clusão da ga
abapentina fornecerá a
ao médico maior
m
flexibilidade terap
pêutica, melhores
resulttados clínico
os e, o mais
s importante
e, contribuirá
á para melhoria da qua lidade de vida de
todas
s as classes sociais que sofrem
s
com essa situaçã
ão debilitante, a dor neu
uropática.
Fonte
es:
 http://ww
ww.brasil.go
ov.br/noticiass/arquivos/2
2012/10/05/
/novo-mediccamento-eincorpora
ado-no-proto
ocolo-de-trattamento-da--dor-cronica
 http://po
ortal.saude.g
gov.br/porta l/arquivos/p
pdf/pt_sas_1083_dor_cro
onica_2012.pdf
(Portaria,, nº 1.083,, de 02 de outubro de
e 2012 - Aprova
A
o Prrotocolo Clín
nico e
Diretrizes
s Terapêuticas da Dor Crrônica).
Ciênc
cia e Tecno
ologia
7. Re
eceptor canabinoide tipo-1 reduz dorr e neurotox
xicidade prod
duzida por qu
uimioterápic
co
A cis
splatina é um
u
quimiote
erápico usad
do no trata
amento de vários
v
tiposs de câncer. Seu
meca
anismo de ação baseiia-se no e stabelecimento de liga
ações cruza
adas com bases
nitrog
genadas do DNA, resulttando em le são do DNA
A e indução de apoptose
e. Infelizmente, o
uso d
da cisplatina
a é acompa
anhado por uma série de efeitos secundários
s
que diminu
uem a
eficác
cia do tratam
mento e podem afetar a sobrevivênc
cia.
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Uma vez que a cisplatina em do
oses farma
acológicas não atrave
essa a ba
arreira
hema
atoencefálica
a, esta quas
se que exclu
usivamente danifica
d
os tecidos
t
perifé
féricos do sis
stema
nervo
oso, incluind
do os gânglio
os de raiz do
orsal (DRGs
s) e fibras se
ensoriais. Cl inicamente, já foi
mostrado o efe
eito do nab
bilone (agon
nista de rec
ceptor cana
abinoide) no
o tratamentto da
neuro
opatia induzida por quim
mioterápicos . Neste estu
udo, Khasabo
ova e colabo
oradores mostram
que a anandamiida (canabin
noide endóg eno) atenua
a a hiperalg
gesia induzid
da por cisplatina,
num tratamento
o único, um dia apó
ós sete dia
as de trata
amento com
m cisplatina
a em
camu
undongos. Repetidas
R
administraçõess de URB59
97 (inibidor da hidrolise
e de anandamida)
atenu
uam o desen
nvolvimento de hiperalg
gesia induzid
da por cispla
atina. A cisp
platina aume
enta a
expre
essão de TRPV1 em neu
urônios senso
oriais, que é reduzida pelo tratame nto com UR
RB597.
abova et al. também de
Khasa
emonstram q
que o efeito neurotóxico
o da clisplatiina, avaliado
o pelo
aume
ento da exp
pressão de ATF-3 (Fattor de Ativa
ação Transc
cricional-3) e utilizado como
marc
cador de neu
urotoxicidade
e, é atenuad
do pelo tratamento com URB597. Alé
ém disto, UR
RB597
bém reduziu o efeito ne
eurotóxico d
da cisplatina
a em gânglios da raiz d
dorsal in viitro, e
tamb
bloqu
ueou os efeitos da cisplatina na red
dução da velocidade de condução e
em grandes fibras
mielin
nizadas (A-α
α e A-β). Estes resultad os apontam que a inibiç
ção da degrradação endó
ógena
da an
nandamida pela FAAH (Ácido Grax
xo Amida Hidroxilase), pode ser um
m excelente
e alvo
farma
acológico pa
ara o tratame
ento da dor e neurotoxic
cidade induzida por quim
mioterápicos.
Referrência: Khas
sabova IA, Khasabov S
S, Paz J, Ha
arding-Rose C, Simone DA, Seybold VS.
Cann
nabinoid type
e-1 receptorr reduces pa
ain and neu
urotoxicity produced by chemothera
apy. J
Neuro
osci. 2012; 32(20):7091
1-101.
8. En
nvolvimento da cascata
a P2X7R-IL1
18-D-serina--PKCγ na to
olerância an
nalgésica ind
duzida
pela morfina
O pa
apel das células da glia
a no mecan ismo de tolerância indu
uzida pela m
morfina tem
m sido
basta
ante explorado, porém alguns
a
aspecctos deste mecanismo ainda são dessconhecidos. Chen
et al., demonstrraram um provável env
volvimento de
d receptore
es P2X7, IL--18R e a qu
uinase
PKCY
Y com a tolerrância induzida pela mo rfina em rattos. Esses au
utores verificcaram que após
a
a
pré-a
administração de um antagonista
a
bem como de um RN
NA de interrferência para os
recep
ptores P2X7 ocorre uma
a redução na
a tolerância à morfina, associada a uma reduç
ção na
expre
essão de IL-18 em micró
óglia, IL-18R
R em astrócitos e PKCY em
e neurônio
os do corno dorsal
d
da m
medula. Além
m disso, o tra
atamento crô
m
induziu um aum
mento na libe
eração
ônico com morfina
de D-serina em astrócitos da
a medula esspinal, aume
entando a ex
xcitabilidade
e neuronal. Desse
o, esse estu
udo foi impo
ortante por demonstrarr um prováv
vel mecanissmo envolvid
do na
modo
tolerâ
ância à morrfina, onde seu tratam ento crônico
o provoca interações e
entre neurôn
nios e
célula
as da glia, na medula espinal, atrravés da ca
ascata: P2X7
7R-IL-18-D-sserina-PKCY
Y, que
pode representarr um novo alvo
a
terapêu
utico para a prevenção da tolerânci a analgésica
a pela
morfiina durante tratamento da dor crôniica.
Referrência: Chen
n ML, Cao H,, Chu YX, Ch
heng LZ, Liang LL, Zhang YQ, Zhao ZQ. Role off P2X7
Recep
ptor-Mediate
ed IL-18/IL--18R Signalling in Morp
phine Tolera
ance: Multip
ple Glial-Neu
uronal
Dialogues in the Rat Spinal Cord.
C
J Pain. 2012; 13(10):945-58.
nica: importtância do can
9. Ca
apsaicina parra tratamentto da dor côn
nal TRPV1
A dorr crônica é um grande desafio à m
medicina e o uso em lon
ngo prazo de
e opioides no
n seu
tratamento está
á aumentan
ndo, assim como o abuso
a
da prescrição
p
d
de opioides e a
dependência química são um problem
ma de saú
úde pública importante
e. Dessa forma,
f
altern
nativas que minimizem o uso de opioides são
o importanttes no conte
exto clínico.. Para
explo
orar novas alternativas,
a
um estudo americano conduzido pelo Dr. Mich
hael J. Iadarrolade
inves
stigou a pote
encialização do canal de
e cátions TRP
PV1 (transien
nt receptor p
potential vanilloid
1) pa
ara fins de analgesia.
a
Este canal é altamente expresso
e
em
m subpopulaçções de aferrentes
primá
ários amielín
nicos (fibras C) e leveme
ente mieliniz
zados (fibras
s A-delta) qu
ue detectam baixa
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e alta
a taxas de aquecimento nocivo, resp
pectivamente, e que é ta
ambém ativa
ado por agonistas
vanilo
oides e pH baixo. Doses suficienttes de agon
nistas vaniloides exógen
nos, tais co
omo a
capsa
aicina ou res
siniferatoxina (RTX) pod
dem inativarr/desativar terminais afe
erentes prim
mários,
devid
do a uma so
obrecarga de cálcio. A hipótese do
os autores é que a mod
dulação alos
stérica
positiva de ago
onistas TRPV
V1 poderia produzir uma
u
inativação seletiva
a temporárria de
termiinais nervosos nociceptiv
vos in vivo.
A dro
oga experim
mental MRS1
1477 foi iden
ntificada pre
eviamente, uma 1,4-di--hidropiridina que
poten
ncializa a ativação vaniloide e porr pH de TR
RPV1 in vitrro, mas não
o exibe ativ
vidade
agonista intrínse
eca detectá
ável. Para estudar o efeito in vivo
v
de MR
RS1477, estte foi
administrado nas
s patas trase
eiras de rato
os em combinação com uma sub-do
ose de capsa
aicina,
incap
paz de desattivar TRPV1 com MRS14 77, ou cada uma das drrogas isolada
amente. Um
m laser
de diiodo infrave
ermelho foi utilizado pa ra estimular os terminais nervososs que expre
essam
TRPV
V1 e a latên
ncia e a inte
ensidade da
as respostas
s de retirada da pata fforam registtados.
Experimentos de
e RT-PCR e imunohistoq
química foram realizados em gângliios da raiz dorsal
d
para examinar as
a alteraçõe
es na expre
essão de ge
enes e a especificidade
e celular de
e tais
altera
ações após o tratamento
o. As resposstas de retira
ada das pata
as tratadas ccom capsaiciina ou
apena
as MRS1477 não foram significattivamente diferentes
d
das patas co
ontralaterais
s não
tratad
das. No enta
anto, animais tratados ccom a combinação de capsaicina e M
MRS1477 exibiram
ensidades de
latências de retirrada aumen
ntada ou inte
d respostas diminuída de acordo com
c
a
poten
nciação do agonista
a
ou inativação o
ou lesão dos terminais nervosos
n
con
ntendo TRPV
V1 por
RTX. A perda de
e terminaçõ
ões nervosass foi demon
nstrada por um aumen
nto dos níve
eis de
marc
cadores de axotomia
a
avaliada por q
qRT-PCR e co-localizaçã
c
o de ATF3/T
TRPV1 em células
c
visua
alizadas por imunohisto
oquímica. Esstas observ
vações sugerem uma n
nova aborda
agem,
seletiiva, de longa duração baseada
b
na potencialização alostérica do TRPV 1 para analgesia,
que p
pode ser efic
caz em distúrbios de dorr aguda, persistente ou crônica.
c
Referrência: Lebo
ovitz EE, Keller JM, Kom
minsky H, Kaszas
K
K, Maric D, Iada
arola MJ. Po
ositive
allostteric modula
ation of TRPV
V1 as a nove
el analgesic mechanism.
m
Mol Pain. 20
012; 8(1):70
0.
10. C
Citocromo P4
450 participa do metab olismo do ácido
á
linoleic
co na nocice
epção inflamatória
perifé
érica
ntemente fo
Recen
oi demonstra
ado que um
ma família de
e metabólito
os do ácido linoleico ox
xidado
endogenamente (OLAMs) ativa especifica
amente o ca
anal TRPV1 em
e neurônio
os nociceptiv
vo, em
respo
osta a um es
stímulo térm
mico agudo o
ou a hiperalg
gesia induzid
da por CFA. Estes metab
bólitos
foram
m identificad
dos como um
ma nova fam
mília de agon
nistas endóg
genos do recceptor TRPV
V1. No
entan
nto, os meca
anismos env
volvidos na ssíntese de OLAMs nos ne
eurônios sen
nsoriais aind
da não
eram
m conhecidos
s até o mo
omento. Rup
parel e cola
aboradores publicaram
p
recentemente no
periódico Pain um
m estudo dem
monstrando que enzima
as do citocromo P450 esstão envolvid
das na
ação do ácido linoleico. De fato, foi observado que
q
inibidore
es da enzim a citocromo P450
oxida
bloqu
ueiam a ativação neuro
onal induzid
da pelo ácid
do linoleico. Estudos p
prévios já tiinham
demo
onstrado no modelo de inflamação induzida por CFA na vib
brissa de ca mundongos (com
intuitto de avaliarr o nervo trig
geminal) que
e a aplicação
o de ácido linoleico aum
menta as corrrentes
de cá
álcio mediad
das por TRPV
V1 em cultu ras de neurônios do gânglio trigem
minal. No pre
esente
estud
do, os auto
ores observa
aram neste mesmo modelo de in
nflamação fa
acial, atravé
és da
utiliza
ação de dife
erentes técn
nicas, uma expressão aumentada das isoform
mas da citoc
cromo
P450, CYP3A23/3
3A1 e CYP2JJ4 no gângliio trigeminal. Ainda, foi observado que as isofo
ormas
CYP3A23/3A1 e CYP2J4
C
estão colocalizad
das com TRPV1 nos neu
urônios do g ânglio trigem
minal.
Em c
conjunto, es
stes resultad
dos demonsttram que as
s enzimas CYP
C
desemp
penham um papel
primo
ordial em mediar
m
a ativ
vação induzzida pelo áciido linoleico nos neurôn
nios sensoriais e,
tamb
bém, o envo
olvimento de
d CYPs esp
pecíficas na formação de OLAMs que agem como
agonistas de TR
RPV1 nesta subpopulaçã
s
ão de nocice
eptores. Ainda, este esstudo proporrciona
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mais evidências para uma re
elação mecan
nística entre
e o aumento da disponib
bilidade de OLAMs
O
e a ativação do receptor TRPV1 na patofiisiologia da dor
d inflamatória crônica..
Referrência: Rupa
arel S, Henry
y MA, Akopiian A, Patil M, Zeldin DC, Roman LL, Hargreave
es KM.
Plastiicity of cyto
ochrome P45
50 isozyme expression in rat trigem
minal gangli a neurons during
d
inflam
mmation. Pain. 2012; 15
53(10):2031
1-9.
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