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1. En
nxaqueca com
m aura pode
e estar assocciada com co
oágulos sang
guíneos ou d
doenças card
díacas
em m
mulheres
De acordo com dois
d
novos estudos
e
aprresentados pela
p
Academ
mia American
na de Neuro
ologia,
mulheres que soffrem de enx
xaqueca com
m aura, isto é,
é uma dor de
d cabeça in
ntensa geralm
mente
prece
edida por sin
ntomas visuais (pontos de luz), pod
dem estar mais
m
propenssas a desenv
volver
coágu
ulos sanguín
neos, ataque
es cardíacos e doenças cardíacas e cardiovascula
ares.
Um d
dos estudos
s avaliou qu
uase 30.000 mulheres, com idade mínima de 45 anos, com
c
o
objettivo de pesq
quisar se a migrânea com aura tem
t
contribu
uição nas d
doenças card
díacas
comp
parada com outros fatores de riscos mais conhe
ecidos. Os pe
esquisadoress observaram
m que
depois da pressã
ão arterial alta, a enxaqu
ueca com au
ura foi o seg
gundo mais forte contrib
buinte
para o risco de attaques cardííacos e derra
ames.
O segundo estud
do investigo
ou a relação
o entre migrrânea com aura, coágu
ulos sanguíneos e
contrraceptivos hormonais.
h
Esse estudo
o, baseado em dados pré-existen
ntes, examin
nou o
histórico médico de aproxim
madamente d
dois milhões
s de mulhere
es entre 200
01-2012 parra ver
se há
á qualquer correlação entre
e
pacien
ntes com migrânea,
m
co
om e sem a
aura, que to
omam
contrraceptivos hormonais e eventos tro
ombóticos. Eles observ
varam que a
as mulheres
s com
enxaq
queca com aura
a
tinham maior prob
babilidade de
e apresentarr complicaçõ
ões relaciona
adas a
coágu
ulos sanguííneos, como a tromb
bose venosa
a profunda, com tod
dos os tipo
os de
contrraceptivos, do que mu
ulheres com
m enxaqueca
a sem aura
a. Além dissso, o grup
po de
pesqu
uisadores re
elata que mulheres que usam contraceptivos hormonais,
h
ccomo os ade
esivos
(patc
ch) e anéis, têm
t
maiores
s chances de
e desenvolve
er coágulos sanguíneos.
s
Fonte
es:
 http://ne
ews.medill.no
orthwestern .edu/chicago
o/news.aspx
x?id=214220
0
 http://ww
ww.medcentter.com/Med
dscape/conte
ent.aspx?id=
=40440
eito da estim
mulação cere
ebral profund
da subtalâmica na dor na doença de
e Parkinson
2. Efe
Estud
dos epidemiológicos de
emonstram que 70 a 80% de pacientes
p
co
om a doenç
ça de
Parkinson experimentaram sensações
s
do
olorosas, se
endo muitas delas corresspondentes a dor
neuro
opática e possivelmen
p
te relaciona
adas a alte
erações no processam
mento da dor. A
estim
mulação profunda cerebrral no subtállamo já é um
ma ferramen
nta utilizada nesses pacientes
a fim
m de melhorrar a função
o motora d os mesmos; desse mo
odo, pesquissadores fran
nceses
sugerriram uma atuação de
essa estimu lação na modificação
m
da percepçção da dor. Para
comp
provar tal hipótese,
h
tes
stes de lim
miar subjetiv
vo de dor e atividade cerebral du
urante
estim
mulação nociiceptiva fora
am realizado
os em dois grupos de pacientes ccom a doença de
por question
Parkinson: um grupo
g
com dor neurop ática – caracterizada e avaliada p
nários
espec
cíficos, e outtro grupo de
e pacientes ssem dor. Os
s grupos fora
am avaliado
os nos parâm
metros
descrritos em condições den
nominadas O
ON, isto é, quando a estimulação
o cerebral estava
e
aconttecendo, e OFF,
O
quando
o a estimulaçção havia siido interrompida há pelo
o menos 3 horas.
h
Os re
esultados de
emonstraram
m que o pro
ocedimento foi satisfató
ório apenas para o grupo de
pacie
entes com dor
d
neuropáttica, os qua
ais apresenttaram uma elevação no
o limiar da dor e
m o compo
dimin
nuição da ativação cere
ebral, princi palmente em áreas envolvidas com
onente
discriiminativo da
a dor; ao passo que os pacienttes sem dor não obtiv
veram resultados
signifficativos em
m nenhum dos
d
testes avaliados. A eficácia demonstrad a indica qu
ue tal
tratamento pode
e ser uma opção
o
a do r neuropátic
ca em pacie
entes com Parkinson e que,
apesa
ar de não te
er efeito sig
gnificativo em
m pacientes sem dor, também não
o representa
a risco
para os mesmos quando utiliizado para o
outras finalidades.
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Referrência: Della
apina E, Orry-Magne F, Regragui W,
W Thalamas C, Lazorth
hes Y, Rasc
col O,
Payou
ux P, Brefe
el-Courbon C. Effect o
of subthalam
mic deep brain stimula
ation on pa
ain in
Parkiinson's disea
ase. Pain. 20
012 153(11) :2267-73.
3. O uso de paracetamol pod
de reduzir a d
dose de morrfina nas ciru
urgias infanttis
A ad
dministração contínua de
d morfina para aliviarr a dor no período pó
ós-operatório
o, em
crianças, está as
ssociada com
m efeitos ad
dversos inde
esejáveis como a depre ssão respira
atória.
Assim
m, pesquisad
dores avaliarram se o us o do paracetamol (aceta
aminofeno) poderia substituir
ou re
eduzir o uso da morfina nas cirurgia s de grande porte (torác
cica ou card íaca) em crianças
com até um ano de idade.
Todos os bebês receberam uma
u
dose de
e morfina meia
m
hora antes do térm
mino da cirurrgia e,
em seguida, fora
am administrrados morfin
na contínua ou paraceta
amol intrave noso intermitente
por a
até dois dias
s. Os bebês que receberram paracettamol també
ém poderiam
m receber morfina
após a cirurgia, se
s necessário
o.
Os pe
esquisadores relataram que não en
ncontraram diferenças na
n avaliação
o de dor enttre os
dois g
grupos. A do
ose total de morfina foi de 121 μg/k
kg no grupo de paraceta
amol e 357 μg/kg
no grupo de mo
orfina. Essa redução fo
oi significativ
va e resulto
ou em uma
a menor dose de
morfiina acumulada ao longo de 48 horass.
Referrência: Ceellie I, de Wildt SN, van
n Dijk M, van
v
den Berg MM, van
n den Bosch
h GE,
Duive
envoorden HJ,
H de Leeuw TG, Math
hôt R, Knibb
be CA, Tibb
boel D. Effecct of intravenous
parac
cetamol on postoperativ
ve morphine
e requireme
ents in neon
nates and in
nfants underrgoing
major noncardiac
c surgery: a randomized
d controlled trial.
t
JAMA. 2013 309(2)):149-54.

4. Su
ubstância pre
esente na maconha,
m
dellta-9-tetrahidrocanabino
ol (∆9-THC), torna a dorr mais
suporrtável
Um estudo pub
blicado na revista Pain
n por pesq
quisadores da Universiidade de Oxford
O
desco
obriram que a substânciia delta-9-te
etrahidrocanabinol (∆9-T
THC) não red
duz a intens
sidade
da d
dor, mas a torna mais
s suportáve l. Neste es
studo, foram
m recrutado
os 12 volun
ntários
saudá
áveis, com idade entre 24
2 e 34 ano
os, e investig
gou-se utiliza
ando imagen
ns de resson
nância
magn
nética, o efeito de ∆9-TH
HC, substânccia psicoativa da maconh
ha, sobre a a
atividade cerebral
relacionada à sen
nsibilização cutânea
c
indu
uzida por cap
psaicina.
Os m
mesmos foram
m submetido
os a quatro sessões exp
perimentais no estudo crruzado, em que o
∆9-TH
HC (15 mg) ou placebo foram admiinistrados po
or via oral se
eguida da ap
plicação tópica do
creme de capsaiicina 1% (que causa se
ensação de queimação)
) ou placebo
o. Comparado ao
place
ebo, o ∆9-TH
HC não alterrou a intensiidade de dor provocada por estímu lo mecânico
o, mas
sim, reduziu significativam
mente o de sconforto da
d dor perc
cebida dura
ante ou ap
pós a
sensibilização por capsaicina. Além disso
o, a ativação
o do córtex cingulado
c
an
nterior relacio
onado
com a hiperalge
esia induzida
a pela caps aicina foi diminuída co
om o tratam
mento de ∆9
9-THC
quando comparado com o placebo. Ainda
a neste conttexto, foi observado tam
mbém que o efeito
espec
cífico de ∆9--THC sobre a amígdala contribui pa
ara o efeito analgésico d
da droga rellatado
pelos
s voluntários
s saudáveis.. Isso aconttece porque, em muitos casos, o ∆
∆9-THC reduz as
ativid
dades em árreas do cére
ebro ligadass aos aspecttos emocionais da dor, mas o alívio não
aconttece com tod
dos os pacientes.
Embo
ora o alívio da dor com
m medicame
entos a base
e de macon
nha permane
ece desafiad
dor, o
estud
do indica que
e o uso da ressonância m
magnética fu
uncional parra este propó
ósito merece
e uma
inves
stigação mais aprofundada.
Referrência e fontte:
 Lee MC, Ploner M, Wiech K, Bing el U, Waniga
asekera V, Brooks
B
J, Me non DK, Tra
acey I.
(2013). Amygdala
A
ac
ctivity contrributes to th
he dissociativ
ve effect of cannabis on
n pain
perceptio
on. Pain ;154
4(1):124-34
4.
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http://saude.terra.co
om.br/bem-e
estar/macon
nha-torna-a-dor-mais-su
uportavel-diz
zemcientistas
s,a5038735e
e2cdb310Vg nVCM5000009ccceb0aRCRD.html
Ciênc
cia e Tecno
ologia

5. Um
m papel para
a a NT-3 na hiperinervaçção de pele neonatal
n
feriida
Neuro
otrofina-3 (NT-3) é res
sponsável p or regular o crescimen
nto e sobrev
vivência neu
uronal
senso
orial, onde está classic
camente asssociada com
m a sobrevivência de p
propriocepto
ores e
inerv
vação sensorrial das articulações e m
músculos. Ela
a pode ser produzida po r queratinóc
citos e
blastos da pele
p
in vitro
o, e desemp
penha um papel importa
ante na ine rvação da pele
p
e
fibrob
sobre
evivência de
e neurônio sensorial
s
me
ecanorecepto
or. É de con
nhecimento que os níve
eis de
NT-3 na pele de um adulto aumentam
a
ap
pós danos nos tecidos, tais
t
como irrritação da pe
ele ou
neuro
opatia diabé
ética, mas po
ouco se sab
be sobre a extensão e padrão
p
de lessão induzida
a pelo
aume
ento na regu
ulação de NT
T-3 na pele. O estudo te
esta a hipóte
ese de que N
NT-3 desemp
penha
papel fundamenttal na regula
ação da inerrvação cutân
nea após dano na pele na vida pós-natal
preco
oce, onde o ferimento
f
da
a pele no mo
omento do nascimento
n
provoca
p
uma
a surpreende
ente e
prolo
ongada hiperrinervação em
m torno do llocal ferido.
Foram
m realizados
s testes em ratos e cam undongos, onde
o
foi relatada uma m
maior inervaç
ção de
pele neonatal ap
pós essa ter sofrido algu
um dano. A fonte de NT
T-3 nos ensa
aios poderiam ser
quera
atinócitos da
a pele, fibroblastos, me lanócitos, mastócitos
m
ou
u melhorada
a pelo amon
ntoado
de ep
piderme adjacente acim
ma da área d
danificada. O papel crítico e permisssivo de NT
T-3 na
respo
osta da lesão
o foi confirm
mado, pois o bloqueio funcional de NT-3
N
na ativiidade in vitrro e in
vivo previne esta
a hiperinervação. Camu
undongos de
eficientes em
m NT-3 foram
m obtidos, porém
p
os ho
omozigotos nulos morre
em no perío
odo perinata
al, assim forram utilizad
dos heterozig
gotos,
que d
demonstrara
am hiperinerrvação basta
ante reduzida se comparrados aos nã
ão deficiente
es em
NT-3. Os pesquis
sadores realizaram os te
estes em dias (após o na
ascimento) p
pré-determin
nados,
para que a pele dos
d
ratos e camundongo
os fosse o mais
m
semelha
ante possíve
el à pele pós-natal
de um
ma criança. Os autores ainda se re
eferem à imp
portância de
e se obter no
ovos estudo
os que
possa
am trazer os
o danos ou consequên cias futuras
s dessa hipe
erinervação de pele neo
onatal
ferida
a.
Referrência: Begg
gs S., Alvare
es D., Moss A
A., Currie G.., Middleton J., Salter M .W., Fitzgera
ald M.
A role
e for NT-3 in
n the hyperiinnervation o
of neonatally
y wounded skin.
s
Pain. 2
2012; 153: 2133–
2
39.
6. Altta atividade espontânea de nocicepttores-C em polineuropat
p
ia dolorosa
Considerando qu
ue a dor es
spontânea ccontínua é um
u
dos sintomas maiss comuns na dor
neuro
opática perifférica e tend
do a hipótese
e de que a dor é causad
da pela ativ idade espon
ntânea
em n
nociceptores aferentes primários,
p
um
m estudo eu
uropeu avaliou atividade
e espontâne
ea em
nocic
ceptores C de
d pacientes com polin
neuropatia com e sem dor espon
ntânea. Utilizando
micro
oneurografia
a, potenciais
s de ação de fibras C foram reg
gistrados, de
e modo que em
pacie
entes com dor
d
observou
u-se maior porcentagem
m de nocice
eptores C m
mecanoinsen
nsíveis
com atividade es
spontânea, além
a
de que tais nocicep
ptores apres
sentaram ma
aior sensibiliização
por e
estimulação mecânica e também taxa média
a de recupe
eração maiss rápida, o que,
segun
ndo os auto
ores poderia indicar hipe
erexcitabilida
ade axonal, possibilitand
do que pote
enciais
de a
ação sejam gerados com
c
maior frequência. Kleggertveit et al. mencionam
m que
nocic
ceptores me
ecanoinsensív
veis podem contribuir para dor cllínica, hiperralgesia mec
cânica
primá
ária e secund
dária e ainda
a para induçção de sensibilização cen
ntral.
Jordi Serra, na mesma
m
edição, comenta
a que a hipe
erexcitabilidade em nocciceptores C pode
ser rreconhecida como um possível bi omarcador de dor esp
pontânea em
m avaliações por
micro
oneurografia
a. Serra apre
esenta que a maioria do
os estudos so
obre dor neu
uropática uttilizam
mode
elos animais experimenttais de dor e
evocada que avaliam alodinia e hipe ralgesia, ma
as não
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ativid
dade espontâ
ânea. Sendo
o assim, suge
ere-se lança
ar mão de ou
utras ferram
mentas, entre
e elas,
a mic
croneurograffia que perm
mite acesso a fibras C, podendo ser útil para mo
onitorar tais fibras
em q
quadros asso
ociados à do
or espontân ea e ainda em testes farmacológic
f
cos de comp
postos
que a
atuam na hiperexcitabillidade. No e
estudo de Kleggertveit
K
et al. a dorr foi descrita
a pela
maioria dos pacientes como ardente ou
u profunda o que, de ac
cordo com e
estudos prév
vios e
segun
ndo Serra, pode evid
denciar o e
efeito da atividade
a
es
spontânea em nocicep
ptores
perifé
éricos. O auttor do come
entário apontta ainda o uso de antico
orpos anti-NG
GF no tratam
mento
de dor neurop
pática espo
ontânea, j ustificado por motivo
o de os nociceptore
es C
meca
anoinsensíve
eis provavelm
mente corre
esponderem a nocicepto
ores C depe
endentes de
e NGF
(Fato
or de Crescim
mento Neura
al).
Referrências:
 Kleggetve
eit IP, Nam
mer B, Schm
midt R, Helås T, Rückel M, Ørstaviik K, Schme
elz M,
Jørum E. High sponta
aneous activ
vity of C-noc
ciceptors in painful polyn
neuropathy. Pain.
3(10):2040-7;
2012 153
graphy: tow
wards a biom
marker of sp
pontaneous pain. Pain. 2012
 Serra J. Microneurog
153(10):1989-90.
7. Efe
eitos dos ho
ormônios gon
nadais sobre
e o receptor canabinóide
e periférico 1 (CB1R), sis
stema
sob u
uma condição de miosite
e em ratos
Os ca
anabinoides vêm surgindo nos últim
mos anos co
omo atraente
es alternativ
vas e/ou adjjuntos
para o tratamentto de algum
mas doenças,, assim com
mo dor e inflamação, po rém a dificu
uldade
de se
e introduzir esses canabinoides esttá relacionad
da ao fato de
d que esse
es causam efeitos
e
psico
otrópicos me
ediados por receptores ccanabinoides
s centrais, o que dificullta seu uso como
analg
gésico. Esta
a ação cen
ntral em esstudos traz
z efeitos motores
m
e a
analgésicos mais
pronu
unciados em
m fêmeas, em
m resposta a estímulos mecânicos
m
e térmicos.
hipersensibilidade
O es
studo utilizo
ou adjuvantte completo
o de Freund
d (CFA) para induzir h
mecâ
ânica em mú
úsculo mass
seter de rato
os. Foram utilizados rattos machos e fêmeas, já que
outro
os estudos mostram respostas diferentes dependendo
o do sexo.. Administrrou-se
perife
ericamente um agonistta específico
o de recepttor CB1R, o araquidon
nilciclopropila
amida
(ACPA
A), que foi capaz
c
de ate
enuar a ação
o de hiperse
ensibilidade ocasionada pelo uso de
e CFA.
Após testes rea
alizados os pesquisado
ores conseg
guiram iden
ntificar a attuação de ACPA
estrittamente rela
acionada à concentraçã
c
o de recepttores CB1R presentes. O
Os pesquisa
adores
tamb
bém aplicara
am ACPA no masseter ccontralateral,, a fim de descobrir
d
se na dose ap
plicada
de ag
gonista hav
veria ação sistêmica
s
e com esse teste
t
os me
esmo descob
briram que havia
apena
as ação loca
al na concenttração utiliza
ada.
Algum
mas citocina
as inflamató
órias estão e
envolvidas na expressã
ão de mRNA
A de CB1R, e os
pesqu
uisadores co
onseguiram comprovar que com a aplicação de IL-6 e um
ma fração do seu
recep
ptor (IL-6R), IL-1b e a combinaçã o de IL-6R + fator de necrose tu
umoral-α (TN
NF-α),
ocorrreu um aum
mento expressivo na co
oncentração de mRNA de
d CB1R em
m relação a ratos
naive
e, e quando antagonistas destes fat ores foram utilizados, a concentraçã
ão de mRNA
A para
CB1R
R se mantev
ve próxima aos
a
níveis na
aive (os testtes foram re
ealizados ap ós a aplicaç
ção do
CFA),, em machos
s.
Para se descobrir se hormôn
nios gonada is também estão
e
envolv
vidos na exp
pressão de mRNA
m
de CB
B1R, foram utilizados ra
atos que passsaram por procedimentto cirúrgico para retirad
da das
gônadas. Estes ratos
r
receberam então a
aplicações com as citocinas anterio rmente desc
critas,
mas o efeito ob
bservado foi diferente. A
Aquelas cito
ocinas que anteriormen
a
nte se mostraram
envolvidas no aumento
a
da
a concentra
ação de mR
RNA de CB
B1R, agora não produ
uziram
difere
enças na ex
xpressão de CB1R quan
ndo comparrados com ratos
r
que re
eceberam apenas
veícu
ulo. Quando os ratos ope
erados receb
beram as cittocinas com o acréscimo
o de testoste
erona,
se pode observ
var grande diferença n
na expressã
ão de mRNA em relaçção aqueles
s que
receb
beram apena
as veículo ou
u apenas tesstosterona. O curioso é que os messmos testes foram
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realiz
zados com fêmeas,
f
porrém com o uso de esttradiol e não se conseg
guiu observ
var os
mesm
mos efeitos vistos em machos, ne
em mesmo quando se utilizou um
m antagonis
sta de
recep
ptores de esttrogênio.
Os pesquisadore
es sugerem que esta re
egulação na expressão de CB1R essta relacionada à
testosterona e en
ntão a testaram também
m em fêmeas, porém não conseguira
ram observar uma
muda
ança significativa na exp
pressão de re
eceptores ca
anabinoides.
Referrência: Niu K.Y., Zhang
g Y., Ro J.Y
Y. Effects of
o gonadal hormones o
on the perip
pheral
canna
abinoid rece
eptor 1 (CB1
1R) system u
under a myositis condittion in rats. Pain. 2012;; 153:
2283–91.
8. H
Hiperalgesia mecânica exacerbad
da em ratos com predisposiçã
ão genética
a ao
comp
portamento depressivo
d
A corrrelação entre a dor e a depressão
o é apontada
a em inúmeras condiçõe
es clínicas, sendo
que a
ambas comp
partilham alg
guns predito
ores. Mais ainda, há evid
dências de q
que uma con
ndição
pode contribuir, inclusive, no
o aumento d
da outra. Entretanto, os mecanismo
os dessa inte
eração
ainda
a não clara
amente descritos. Um grupo de pesquisadores que já havia ava
aliado,
previamente, a relação entrre depressã o e alodinia
a em ratos com lesão do nervo ciático,
demo
onstrando que
q
corticosteroides e antagonistas de interle
eucina 1 fo
oram capaze
es de
dimin
nuir tanto a alodinia qu
uanto o com
mportamento
o depressivo
o; estudou agora a açã
ão da
melattonina e receptores NMD
Da ensta tem
mática.
A melatonina, hormônio
h
secretado prrincipalmentte na glând
dula pineal,, possui funções
diverrsas que va
ariam desde a regulaçã
ão do ritmo
o circadiano, sono e h
humor, até efeito
nocic
ceptivo, mod
dulação de hiperalgesia
a induzida por lipopolissacarídeo e interação
o com
antinocicepção opioide. Dian
nte disso, oss autores av
valiaram o papel da mellatonina em ratos
Wista
ar (WKY), predispostos geneticame
ente ao com
mportamento depressivo,, com inflam
mação
da articulação temporoman
t
dibular com
mparado com
m ratos normais subm
metidos à mesma
m
inflam
mação. A av
valiação tinh
ha como objjetivo descre
ever as diferenças entre
e os ratos com
c
e
sem comportame
ento depres
ssivo, avalia ndo a concentração de
e melatonina
a, dos recep
ptores
melattoninérgicos
s e NMDA e também o efeito da melatonina
a e seus an
nálogos sob
bre as
condiições estuda
adas.
Os re
esultados de
emonstraram
m que os ra
atos predispostos geneticamente ao
o comportam
mento
depre
essivo tivera
am uma pio
ora tanto na
a dor (redu
ução do limiiar de nociccepção mecâ
ânica)
quanto na depressão (maio
or tempo d
de imobilidade no teste
e do nado forçado) ap
pós a
mação. Além
m disso, ness
ses mesmoss ratos, os níveis
n
séricos basais de melatonina eram
inflam
dimin
nuídos em co
omparação aos ratos no
ormais e dec
caíram ainda
a mais dura nte a inflam
mação.
Quan
ndo adminis
strada melatonina, esta
a foi capaz
z de revertter tanto o comportam
mento
depre
essivo quantto a hiperalg
gesia, entreta
anto seus an
ntagonistas foram inerte
es, não impe
edindo
a manifestação do
d seu efeito.
A me
elatonina e seus
s
análogos foram ain
nda capazes
s de reduzir a condução
o de correntte nos
recep
ptores NMDA
A.
Desse
e modo, é possível
p
identificar um pa
apel crucial da melatonina nessas ccondições qu
ue não
está relacionado ao seu ago
onismo em rreceptores, sugerindo um mecanism
mo alternativo de
atuaç
ção. Apesarr de boas conclusõess, o estudo
o apresento
ou limitaçõ
ões significa
ativas,
principalmente quanto ao tamanho redu
uzido da amo
ostra e aos poucos teste
es com as drogas
d
avalia
adas – prin
ncipalmente dos antago
onistas mela
atoninérgico
os, que fora
am utilizado
os em
conce
entrações limitadas, se
em uma cu rva de dose-resposta que determ
minasse sua dose
efetiv
va para anta
agonizar a attuação da m elatonina.
Referrência: Wang S, Tian Y,
Y Song L, L
Lim G, Tan Y, You Z, Chen L, Ma
ao J. Exacerrbated
mech
hanical hype
eralgesia in rats with g
genetically predisposed
p
depressive behavior: role of
melatonin and NM
MDA recepto
ors. Pain. 20
012 153(12)::2448-57.
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9. Attenuação da
a expressão e da funçã
ão de TRPV1
1 e TRPV4 pela EA em
m modelos de
d dor
inflam
matória
A dorr afeta mais
s de 20% da
a população
o mundial e é um desaffio terapêuticco complexo
o com
meca
anismos que
e não são completame
ente compre
eendidos. TR
RPV1 (recep
ptor vaniloid
de de
poten
ncial transitó
ório do subttipo 1) e TR
RPV4 são do
ois receptore
es cruciais e
envolvidos na
n dor
inflam
matória, ma
as seu papel na ana
algesia mediada por eletroacupu
untura (EA)) são
desco
onhecidos. Para
P
esclarecer o possív
vel papel de
estes receptores no efe
eito analgésico da
EA, fo
oram utilizad
dos camundongos injeta
ados com carragenina (C
Cg) ou adjuv
vante comple
eto de
Freun
nd (CFA) parra induzir a dor
d inflamattória e se inv
vestigou o effeito analgéssico da EA de dois
Hz uttilizando testtes de comp
portamento a
animal, imun
nomarcação,, Western bllotting e a té
écnica
de wh
hole cell pattch clamp. Os
O ratos que
e receberam administraç
ção dos age ntes indutorres de
dor inflamatória desenvolveram hiperallgesia mecânica e térm
mica. Notave
elmente, a EA
E no
acupo
onto ST36 reverteu
r
ess
ses fenômen
nos, indicando o seu effeito na dorr inflamatóriia. Os
níveis
s de proteín
na de TRPV1 e TRPV4 n os neurônios do GRD (g
gânglio da rraiz dorsal) foram
aume
entados no dia 4 após o início da dor inflama
atória e foram atenuada
as pela EA, como
demo
onstrado por imunom
marcação e análise de Western blot. A
As propriedades
eletro
ofisiológicas dos GRD foram ve rificadas pa
ara confirm
mar que a EA diminu
uiu a
hiperrexcitação dos nervos periféricos.
p
O
Os resultado
os indicam que
q
o limiarr do potencial de
ação,, tempo de subida, tempo de descid
da e a perce
entagem e amplitude
a
de
e TRPV1 e TRPV4
T
foram
m alterados pela EA, indicando q
que a EA tem um pa
apel antino ciceptivo na
a dor
inflam
matória mod
dulando a ação destes re
eceptores. Os
O resultados
s demonstra m um novo papel
para EA na regu
ulação da expressão
e
de
e TRPV1 e TRPV4 e na
a excitação do neurôniio em
mode
elos de dor inflamatória.
L, Chen YH, Lin TJ, Che
Referrência: Chen
n WH, Tzen JT, Hsieh CL
en SY, Lin YW
W. Attenuattion of
TRPV
V1 and TRP
PV4 Expression and Fu
unction in Mouse
M
Inflam
mmatory Pa
ain Models Using
Electrroacupunctu
ure. Evid Bas
sed Complem
ment Alterna
at Med. 2012
2;2012:6368
848.
10. IL-17 na dor inflamatória
a persistente
e
A inte
erleucina (IL
L)-17 tem siido associad
da a diversas
s patologias,, dentre elass psoríase, artrite
a
reum
matoide, asm
ma, alergias, dor neuro
opática, enc
cefalomielite,, portanto, esta interle
eucina
parec
ce ser um alvo terapêutico bastante
e promissor. Um grupo de
d pesquisad
dores dos Es
stados
Unido
os avaliou a participação
o da IL-17 n o modelo de
e dor inflama
atória induziida por Adju
uvante
Comp
pleto de Freud (CFA, 0.0
08 ml, 40 µg
g de Mycoba
acterium tub
berculosis; in
ntraplantar), bem
como
o o envolvim
mento da fo
osforilação d
da subunidade NR1 dos
s receptoress glutamatérgicos
NMDA
A. Estudos anteriores
a
ap
pontam esta
a fosforilação
o (p-NR1) co
omo preditiv
vo do aumen
nto da
hiperrnocicepção e presença de sensibilizzação centra
al. A hiperno
ocicepção térrmica foi avaliada
de ac
cordo com a latência de retirada da pata (PWL)) antes (48 horas) e 2 e 24 horas após
a
a
injeçã
ão de CFA. Foi
F também feita a injeçção intrateca
al de anticorpo anti-IL-1 7 (0,2 – 2 µg)
µ 24
horas
s antes a injjeção de CFA
A para reduzzir os efeitos
s basais da IL-17 e 2 ho
oras antes a cada
uma das duas avaliações de hipernoccicepção térmica. Ainda, foi avaliiado o efeito da
administração in
ntratecal de IL-17 reco
ombinante em
e
ratos na
aives (100 – 400 ng/pata).
Segm
mentos das medulas espinhais
e
fo
oram retira
ados para imunofluoresscência, qu
ue foi
verificado que cé
élulas marcadas com IL--17 estavam colocalizada
as com os a
astrócitos ativados
e não
o ativados. Além
A
disso, foi mostrado
o que os priincipais rece
eptores da ILL-17, os IL-17RA,
estão
o em neurôn
nios colocaliizados com a subunidade NR1 dos
s receptoress NMDA. Ain
nda, o
tratamento com anticorpo anti-IL-17
a
na
a maior dos
se testada aumentou a PWL e redu
uziu a
expre
essão de p-N
NR1 e IL-17
7RA compara
ados aos rattos injetados
s com CFA e IL-17 conttroles.
Diantte destes re
esultados, os autores d o referido trabalho
t
sug
gerem que a IL-17 espinal é
produ
uzida pelos astrócitos e desencadeiia a fosforila
ação da sub
bunidade NR
R1 dos recep
ptores
NMDA
A, facilitando
o a hipernoc
cicepção.
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Referrência: Meng
g X, Zhang Y,
Y Lao L, Sai to R, Li A, Bäckman
B
CM, Berman BM
M, Ren K, Wei
W PK,
Zhang RX. Spinal interle
eukin-17 prromotes th
hermal hyperalgesia a
and NMDA NR1
phosp
phorylation in
i an inflamm
matory pain rat model. Pain. 2013 Feb;154(2):2
F
294-305.
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