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1. Pro
oduto à base
e de casca de laranja do
oce promete diminuir esttresse e dor
A fam
mosa laranja
a doce é conhecida por sser uma frutta rica vitam
mina C, cálcio
o, betacarotteno e
potás
ssio. A alta concentração
c
o de polifenó
óis presentes
s na casca da fruta traz vários benefícios.
O uso de preparrações da ca
asca da frutta promove em sujeitos
s a redução
o do estresse, faz
sentirem-se me
enos nervos
sos, com m
mais vontade de exe
ecutar ativid
dades de forma
espon
ntânea, com
m menos dores
d
e se
entindo-se mais curios
sos. Nessess sujeitos, estas
prepa
arações redu
uziram o estresse em 6
67% e a do
or em 50%. Eles ainda tiveram o humor
h
signifficativamentte melhorado
o, a sensaçã
ão de bem-e
estar foi tão
o grande que
e os particip
pantes
da pe
esquisa afirm
maram que tiveram sua
a curiosidade
e aumentada
a em 144% e a execuç
ção de
ativid
dades espontâneas aum
mentada em 37%. Porém
m, é preciso aguardar m
mais estudos
s para
confirrmar a eficácia dos prod
dutos derivad
dos da casca
a da laranja.
Fonte
e:
http:///noticias.uol.com.br/sau
ude/ultimas--noticias/red
dacao/2013//03/01/produ
uto-abase--de-casca-de
e-laranja-do
oce-promete--diminuir-es
stresse-e-dorr.htm
2. Ac
cupuntura diminui tensão
o e dor nos ttratamentos
s dos dentes
A acupuntura é indicada pa
ara uma in finidade de situações – dores, de
epressão, alergia,
obesiidade, ansie
edade, insônia... Um esttudo feito pela Universidade de Yorrk, na Ingla
aterra,
capto
ou por meio de imagens
s de ressonâ
ância magné
ética, o efeito
o da agulha espetada em um
ponto
o da mão. Eles observ
varam que quando a agulha foi aplicada ho
ouve reduçã
ão da
ativid
dade de área
as do cérebrro associada s à percepçã
ão da dor. O especialista
a em acupuntura,
consu
ultor científic
co da Associiação Brasile
eira de Odon
ntologia, com
menta que a acupuntura
a pode
ser u
usada na od
dontologia por
p
seu pottencial de aumentar
a
o limiar de dor, reduzin
ndo a
inflam
mação ou me
elhorando a ansiedade d
do paciente.
Fonte
e:
http:///saude.terrra.com.br/sa
aude-bucal/a
atualidades/a
acupuntura-diminui-tenssao-e-dor-no
ostratamentos-dos--dentes,275548050d90a
a310VgnVCM
M5000009ccceb0aRCRD..html
3. Se
exo é mais eficiente que remédio con
ntra dor de cabeça?
c
Uma pesquisa da
a Universida
ade de Munsster, na Alemanha, concluiu que u ma das melhores
forma
as para com
mbater a dorr de cabeça é fazer sexo em vez de
e tomar ana
algésicos. Ma
ais de
400 p
pacientes foram analisados e segun
ndo os cientiistas a ativid
dade sexual durante a dor
d de
cabeç
ça pode aliv
viar ou até parar
p
o ataq
que em algu
uns, embora não seja u
um acontecim
mento
obrigatório. Os homens mo
ostraram m
maiores bene
efícios (36%
%) contra a
apenas 13%
% dos
parce
eiros feminin
nos. Todavia na sabedorria comum, a atividade sexual,
s
as ve
ezes, pode causar
c
dores
s de cabeça de vários tip
pos...
Fonte
e:
http:///saude.terrra.com.br/do
oencas-e-tra
atamentos/se
exo-e-mais-eficiente-que
e-remediocontrra-dor-de-cabeca-diz-pesquisa,3a23
34b254c53d3
310VgnVCM3
3000009acce
eb0aRCRD.h
html

4. Ro
oupas promo
ovem alívio de
d dores no corpo
Há n
no mercado uma infinidade de m
medicamento
os para atu
uar no siste
ema nervos
so ou
localm
mente para o alívio da dor,
d
mas a in
novação, aliada à ciência, chegou ta
ambém às roupas
e ves
stimentas. No
N Brasil, um
ma experiênccia iniciada em
e São Paulo indica que
e avanços na
a área
de en
ngenharia de
e materiais são
s
para lá d
de promissorres.
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A em
mpresa bras
sileira Invell desenvolv
veu um com
mposto batizado de M
MIG3 ou mineral
m
inorgânico, form
mado por uma mistura
a controlada
a de minerrais como a
alumina, síllica e
magn
nésia, entre outros, e substâncias ce
erâmicas.
Basic
camente, ess
se composto
o inorgânico é incorpora
ado às fibras
s do tecido, que têm em
m sua
comp
posição polia
amida e elas
stano. Elas passam então a ter cap
pacidade de absorver calor e
irradiiá-lo na form
ma de ondas
s de infraverrmelho longo
o, com comp
primento de onda na faiixa de
três a 14 microm
metros, prop
porcionando o aumento da temperattura naquele
e local. Quando o
corpo
o entra em contato
c
com o tecido, o m
mineral MIG
G3 que está incorporado ao tecido pa
assa a
emitir a luz infrav
vermelha lon
nga e desenccadeia bioes
stimulação. O principal e
efeito observ
vado é
a va
asodilatação local e co
onsequente relaxamento muscular, auxiliando
o a remoçã
ão de
substtâncias que causam
c
dor e o aumento
o do suprimento de oxig
gênio e nutri entes.
É importante ressaltar que a utilização
o do produto é apenas um recurrso auxiliar. Com
registtro na Agên
ncia Sanitárria (ANVISA), a Invel d
ncia Naciona
al de Vigilân
desenvolveu
u uma
variedade de pro
odutos. Entrre os mais populares está
e
uma camiseta que é indicada como
coadjjuvante no tratamento
da dor lomb
t
bar e de fib
bromialgias, entre outra
as dores crônicas.
Foram
m realizados
s estudos cllínicos com os produtos
s da Invel, sendo que os dados obtidos
demo
onstraram a eficácia no tratamento complementar da lomba
algia crônica
a com a utiliização
da ca
amiseta, leva
ando a uma melhora da dor em 45%
%. O mesmo
o foi observa
ado com rela
ação à
utiliza
ação da luv
va. Houve uma melho ra significan
nte e progrressiva da dor muscular no
cotov
velo e punho
o ao longo do tempo de uso, que pe
ersistiu mesm
mo depois d
da descontinuação
esão por es
do uso. Essas luvas são in
ndicadas pa
ara problemas como te
endinite e le
sforço
repettitivo (LER) nas
n mãos e punhos.
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Fonte
e: Estado de
e Minas 23/02/13
http:///www.em.c
com.br/app/noticia/tecno
ologia/2013//02/23/interrna_tecnolog
gia,352517/rroupa
-prom
mete-curar-d
dores-no-corrpo.shtml
5. HC
C-FMRP cria ambulatório
o especializad
do em dor neuropática
O Ho
ospital das Clínicas da Faculdade
e de Medic
cina de Rib
beirão Preto
o (HC-FMRP
P) da
Unive
ersidade de São Paulo colocará em funcionamen
nto mais um
m serviço esp
pecializado para
p
a
população: o am
mbulatório especializado
e
o em dor neuropática. A dor neurropática pod
de ser
causa
ada por lesõ
ões e/ou disfunções no
o sistema so
omatossenso
orial. Nestess tipos de dores,
d
altera
ações plásticas ao long
go de todo o sistema sensorial
s
nociceptivo esstão associadas à
cronifficação do processo dolo
oroso.
Neste
e ambulató
ório serão atendidos apenas os pacientes encaminha
ados por outros
o
ambu
ulatórios da mesma Insttituição. Seg undo especiialistas na árrea, a dor ne
europática é mais
comu
um do que se imagina, podendo
p
atin
ngir até 10%
% dos adulto
os jovens e a
aproximadam
mente
30% dos adultos
s maiores qu
ue 65 anos. O que aconttece é a dificuldade da e
equipe médica de
carac
cterizar a dor como neurropática, dia
agnosticar. Na
N maioria dos casos, a dor neuropá
ática é
decorrrente do dia
abetes, onde
e o comprom
metimento nervoso
n
pode
e estar prese
ente em 50%
% dos
pacie
entes, geralm
mente caractterizada por queimação das extremidades (pés e mãos).
O tra
atamento deste tipo de dor crônica é bem limitado e, muitas vezes, in
neficaz. Proto
ocolos
medicamentosos para dor ne
europática in
ncluem antid
depressivos, antiepilético
os, estabiliza
adores
de membranas neuronais, en
ntre outros.
O ma
ais novo amb
bulatório do HC-FMRP viisa não somente o alívio
o das dores d
dos paciente
es que
sofrem de dor neuropática,
n
mas també
ém diagnosticar muitos pacientes q
que possam estar
sem o devido diiagnóstico e,
e consequen
ntemente, estão
e
també
ém submetid
dos à tratam
mento
indev
vido. Os aten
ndimentos serão
s
às quin
ntas-feiras, no período da
d manhã, n
no corredor 4 dos
ambu
ulatórios do HC-FMRP e as consultass deverão ser agendadas
s no balcão a
amarelo.
Quer saber mais sobre este novo
n
ambula
atório? Ligue
e (16) 3602.1000, ramall 5303, ou pelo
p
email jjgspecia@fm
mrp.usp.br .
Fonte
e: http://ww
ww.fmrp.usp.br/jornal/?p
p=9290&datta=2013-03-08
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Co
ontribuição do
d fator nuc
clear de cél ulas T ativa
adas (NFAT) no desenv
volvimento da
d dor
neuro
opática
O fator nuclear de células T ativadas
a
(NF
FAT) represe
enta uma fam
mília de fatorres de transcrição
dos por Ca2
2+/calcineurrina. Existem
m 5 tipos de NFAT, N
NFAT1-4 que são
que são regulad
regulados por Ca2+/calcineurina e o N
NFAT5 que é regulado por outros mecanismo
os. Na
medu
ula espinal e no gânglio da raiz dorssal (GRD) é sabido
s
que o NFAT regu la a express
são de
diverrsos genes pró-inflama
atórios e prró-nociceptiv
vos, como o da COX--2, IL-1 e o da
quimiocina, CCR2
2. No entanto, até o mo
omento não se sabe qual a particip
pação do NFAT no
desen
nvolvimento da dor neuropática
a. Recentem
mente, um
m grupo d e pesquisa
adores
inves
stigaram as alterações
a
na
n expressão
o de NFAT1-4
4 no GRD e na medula e
espinal, e o papel
na sinalização ca
alcineurina/N
NFAT no dessenvolvimentto da dor ne
europática a pós a ligaçã
ão dos
nervo
os espinhais (L5 e L6). Foi
F constada a presença de NFAT1-4
4 na medula espinal e no
o GRD
atrav
vés da técnic
ca de PCR em
e tempo re
eal. No GRD
D os níveis de
d RNAm do
o NFAT1 esttavam
aume
entados no dia
d 3 e 7, os
s do NFAT2 e 3 apenas no dia 7 e os
o níveis de
e RNAm do NFAT4
N
estav
vam aumenttados do diia 3 ao 14 após a les
são de nerv
vos. No enttanto, não houve
altera
ação na exp
pressão de NFAT1-4
N
na medula espinal após a ligadura d
de nervos qu
uando
comp
parados com
m o grupo sh
ham. Ao ava
aliar os níve
eis de RNAm
m para a quiimiocina CCR2 foi
consttatado que eles
e
estavam
m aumentado
os apenas no
o GRD. A administração por via intratecal
(i.t) d
do 11R-VIVIIT (inibidor do
d NFAT) ou
u do FK-506 (inibidor da
a calcineurin
na) foram ca
apazes
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de re
eduzir a hipe
ernocicepção mecânica q
quando comp
parados com
m o grupo qu e recebeu apenas
o veíc
culo. Nesse sentido, ess
sas drogas ta
ambém cons
seguiram red
duzir o aume
ento dos níveis de
apenas o ve
RNAm
m do NFAT4
4 e CCR2, qu
uando comp
parados com
m o grupo qu
ue recebeu a
eículo.
Por ú
último, foi avaliado o effeito dessas drogas sob
b o canal de
e Ca2+ ativa
ado por K+ (BK),
sendo
o constatad
do anteriorm
mente que a lesão de
e nervos re
eduz a sua expressão,, e o
tratamento com 11R-VIVIT ou
o com o FK
K-506 não alterou
a
os níveis de RNA
Am do BK. Desse
modo
o, os autore
es sugerem a sinalizaçção via NFA
AT-calcineurina medeia a expressã
ão de
citociinas pró-noc
ciceptivas no
o gânglio da
a raiz dorsal, contribuind
do para a crronicidade da
d dor
após a lesão de nervos
n
Referrência: Cai YQ,
Y
Chen SR
R, Pan HL. U
Upregulation
n of nuclear factor of acctivated T-ce
ells by
nerve
e injury con
ntributes to developmen
nt of neurop
pathic pain. J Pharmaco
ol Exp Ther. 2013
345(1
1):161-8.
7. Se
entimento de
e alívio trans
sforma dor e
em prazer
Já sa
abemos que o conceito de dor env
volve aspecto
os físicos e emocionais . Ninguém tem
t
a
mesm
ma percepçã
ão de dor qu
ue outrem, e isto porque
e esta sensa
ação depende
e de um his
stórico
pesso
oal. Vários estudos
e
já fo
oram realiza
ados neste sentido,
s
mos
strando que o ambiente
e pode
altera
ar a percep
pção de dorr, como porr exemplo, quando se toca uma música. Ma
as um
traba
alho recente da Universidade de Osl o, na Norue
ega, mostra que o conte
exto em que a dor
é sen
ntida altera sua
s
percepçã
ão, podendo inclusive to
orná-la praze
erosa.
Este estudo avaliou 16 pacientes saudá
áveis em relação a 3 estímulos térrmicos dolorrosos:
baixo
o, médio e in
ntenso, dado
os na pele do
o antebraço. O protocolo
o consistiu e
em dar o esttímulo
baixo
o, seguido do
o moderado e depois rettornar ao ba
aixo. O mesm
mo acontece
eu em relaçã
ão aos
estím
mulos moderrado e inten
nso. O pacie
ente sabia antecipadam
mente qual seria a dup
pla de
estím
mulos a que
e seria subm
metido. Qua
ando o estím
mulo baixo foi dado ju
untamente com
c
o
mode
erado, a sen
nsação dolorosa associa
ada ao moderado foi in
ntensa. Entre
etanto, quando o
estím
mulo modera
ado foi dado
o juntamentte com o in
ntenso, houve uma sen
nsação de prazer
p
assoc
ciada ao estíímulo moderrado.
Os da
ados foram confirmados
s por meio d
da avaliação de ressonância magnéttica de estru
uturas
cereb
brais. Quand
do a dor mo
oderada foi p
percebida co
omo agradáv
vel, as ativid
dades da íns
sula e
da cíngula dorsal anterior (a
associadas à percepção afetiva da dor)
d
foram ssignificativam
mente
uadas em relação ao estímulo
e
mo
oderado no contexto do
o estímulo lleve. Além disso,
atenu
houve aumento da atividad
de do circuitto de recom
mpensa, incluindo o có
órtex orbitoffrontal
omedial. A manipulação
o do contex
xto também
m aumentou a conectiv
vidade
medial e ventro
funcio
onal entre o circuito de
e prazer e recompensa
a e a substâ
ância cinzen
nta periaque
edutal,
respo
onsável pela ativação de
e vias descen
ndentes inibiitórias.
De fa
ato, o contex
xto altera a percepção e
emocional da dor, podendo torná-la
a prazerosa, além
de te
er a capacidade de re
eduzir a se
ensação dolorosa física, por meio
o da estimu
ulação
desce
endente.
A prá
ática deste estudo
e
é vistta no dia a d
dia, mesmo em contexto
os não dolorrosos: a sen
nsação
de allívio e praze
er quando se
e sabe que “poderia ter sido pior”. Esta caractterística pod
de ser
usada
a a favor de pacientes com
c
dor crôn
nica, onde ap
penas um alívio da dor é conseguido
o com
o trattamento.
Referrência: Lekn
nes S, Berna
a C, Lee MC
C, Snyder GD, Biele G, Tracey I. T
The importan
nce of
conte
ext: When re
elative relieff renders pain
in pleasant. Pain. 2013; 154(3):402 -10.
8. Do
or no ombro hemiplégico
o
A dor no ombro
o hemiplégic
co (DOH) é uma conse
equência frequente de llesões vasculares
cereb
brais, tendo
o início gera
almente en tre dois e três meses
s após o a
acidente vascular
enceffálico (AVE).. Tal condiçã
ão é relatada
a pelos pacie
entes acome
etidos como pontual ou difusa
por to
oda a área dos
d membros superioress do lado afe
etado pelo AV
VE.
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O fo
oco principal para a identificação
o da fisiopa
atologia da DOH tem sido os fa
atores
musc
culoesqueléticos, os quais se relacio
onam à prev
valência de tendinite,
t
ru ptura do ma
aguito
rotad
dor, subluxa
ação, espastticidade e o
outras comp
plicações em
m pacientes após o aciidente
vascu
ular. Nesse contexto, o tratament o mais freq
quentemente
e utilizado p
para esses casos
incluii a toxina bo
otulínica, corticosteroide
e intra-articu
ular e estimulação elétrrica. Entretanto, a
falha das terap
pias convencionais asso
ociada à presença
p
eq
quivalente d
das complic
cações
musc
culoesqueléticas em pacientes com e sem a DO
OH levantou outra possib
bilidade para
a essa
condiição: a neuropatia.
Para averiguar essa hipótese
e, um estudo
o foi conduz
zido com 30 pacientes q ue sofreram
m AVE,
dos q
quais 16 de
esenvolveram
m DOH e 1
14 não apre
esentaram a manifestaçção dessa dor.
d
A
meto
odologia adottada incluiu testes senso
oriais no om
mbro afetado, ombro con
ntralateral e perna
do lado hemiplég
gico, além de testes mu
usculoesqueléticos de su
ubluxação e espasticidad
de e a
aplica
ação de ques
stionários es
specíficos pa
ara a identificação de dores neuropá ticas.
Os re
esultados de
emonstraram
m uma alta compatibilid
dade entre as caracteríísticas da dor
d
no
ombrro hemiplégico e das dores neurop
páticas, expressa, por exemplo,
e
no
os resultado
os dos
questtionários esp
pecíficos, onde a média g
geral dos pa
acientes com
m dor foi supe
erior à necessária
para a identificaç
ção da dor neuropática.
n
Os testes musculoesqu
m
ueléticos parra a espastic
cidade
apres
sentaram re
esultados su
uperiores no
os pacientes com DOH, entretanto não foi po
ossível
avalia
ar se a espa
asticidade attuaria como uma causa ou como co
onsequência do aparecim
mento
da do
or.
As prrincipais apliicações clínic
cas dos resu
ultados apre
esentados no
o estudo refe
erem-se às novas
possibilidades de
e tratamento
o para pacien
ntes acomettidos pela DO
OH: uma ve
ez que as terapias
medicamentosas usuais apre
esentem falh
ha em demonstrar beneffícios, a pos sibilidade de
e uma
origem neuropática permite a inserção d
de novas ferramentas terapêuticas.. Antidepres
ssivos,
ansio
olíticos e antticonvulsivan
ntes são alg
gumas das opções
o
que poderiam se
er adicionad
das ao
tratamento medicamentoso convenciona
c
al quando es
ste não fosse
e eficaz, sem
m jamais exc
cluir a
terap
pia fisioterap
pêutica do processo de
e reabilitaçã
ão pós AVE e todo o a
acompanham
mento
multidisciplinar exigido
e
ness
sas situaçõe
es. O próxim
mo passo é a condução
o de estudos que
avalie
em a eficácia da implementação d
da terapia medicamento
m
osa para dorr neuropátic
ca em
pacie
entes com DOH, habilitando a sua u
utilização e alcançando
a
uma
u
melhorria significatiiva na
qualid
dade de vida
a desses pac
cientes.
Referrência: Zeilig G, Rivel M,
M Weingard
den H, Gaid
doukov E, Defrin R. Hem
miplegic sho
oulder
pain: evidence off a neuropatthic origin. P
Pain. 2013;154(2):263-7
71.
9. Re
esveratrol fa
acilita a ana
algesia em modelo de dor neurop
pática pela a
ativação do
o sirt1
espin
nal
Adota
ar uma alim
mentação balanceada é sinônimo de
e vida saudável. Os priincipais alim
mentos
descrritos com prropriedades funcionais
f
p
para o organ
nismo são aq
queles que ccontêm polifenóis.
Os polifenóis são
o substância
as bioativass com carac
cterística antticâncer, an
nti-inflamatórias e
antioxidantes prresentes em
m diversos a
alimentos e bebidas de
e origem ve
egetal. Todos os
polife
enóis são caracterizados pela presen
nça de vários grupos fen
nólicos, capa
azes de redu
uzir as
espéc
cies reativa
as de oxigênio e de vários substratos orrgânicos e minerais. Essas
proprriedades tem
m despertad
do grande in
nteresse nos estudos que
q
buscam investigar o seu
papel na prevenç
ção de várias
s doenças crrônicas, tais como: doen
nças cardiova
asculares, câ
âncer,
diabe
etes, doenças neurodege
enerativas, d
dor, entre ou
utras.
O res
sveratrol é um importante polifeno
ol presente na
n casca de
e uvas escurras e també
ém no
vinho
o tinto. Um
m estudo re
ecente invesstigou o pa
apel dos po
olifenóis no modelo de
e dor
neuro
opática pela lesão por co
onstrição crô
ônica (CCI) em ratos. Nesse estudo
o foi investig
gada a
expre
essão da SIRT1 (enzima
a reguladora
a de informação silenciosa) 1 na m
medula espin
nal. A
SIRT1 é uma en
nzima que desacetila p
proteínas qu
ue contribue
em para a regulação celular
c
(reaç
ção a estress
sores). As análises mole
eculares reve
elaram que a expressão
o da SIRT1 estava
e
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reduz
zida nesse modelo
m
de estudo.
e
Nestte sentido, a administração intrateccal de resverratrol,
considerado ativa
ador de SIR
RT1, atenuou
u a alodinia mecânica e a hiperalge
esia térmica
a após
induç
ção de CCI. Esses dado
os fornecem novas evid
dências para a contribuiição de SIRT
T1 na
medu
ula espinal na
n indução e manutenção
o da dor neu
uropática.
Este trabalho forrtalece a ide
eia de que u ma boa alim
mentação e, principalme
ente produto
os que
conte
enham poliffenóis apres
sentam um potencial farmacológico no conttrole de do
oenças
inflam
matórias, priincipalmente
e as disfunçõ
ões provenie
entes das dores neuropáttica.
Referrência: Yin Q, Lu FF, Zhao
Z
Y, Ch eng MY, Fa
an Q, Cui J, Liu L, Ch
heng W, Yan
n CD.
Resve
eratrol facilitates pain attenuation
n in a rat model
m
of ne
europathic p
pain through the
activa
ation of spin
nal sirt1. Reg
g Anesth Pai n Med. 201; 38(2):93-9.
10. M
Mais um sub
btipo de can
nal de sódio
o pode esta
ar envolvido no desenvo
olvimento da
d dor
crônica
canais de só
ódio tetrodo
otoxina resi stentes (TT
TX-R) possuem alto lim
miar de ativ
vação,
Os c
cinética inativaçã
ão lenta e a abertura do
o canal a ge
eração do po
otencial de a
ação. Os subtipos
Nav 1.6, Nav 1.7, Nav 1.8 e Nav 1.9 são express
sos em neurrônios perifé
éricos e têm
m sido
relacionados/imp
plicados no desenvolv imento da dor de origem
o
infla
amatória quanto
q
neuro
opática às vias de dor. No
N entanto, poucos trab
balhos investigam a part
rticipação do
os Nav
1.6 n
no desenvo
olvimento da
a dor crôni ca. Recente
emente, em
m um traballho publicad
do no
periódico Pain, os autores
s demonstrraram que o Nav 1.6
6 pode serr importantte no
desen
nvolvimento da dor e da
d hiperexc itabilidade dos
d
neurônio
os do gângllio da raiz dorsal
d
(GRD
D) após a in
nflamação lo
ocal, porém,, não está claro qual a participaçã
ão do Nav1
1.6 no
desen
nvolvimento da dor crônica. F
Foi observa
ado com o auxilio de técnicas de
imunofluorescênc
cia que as cé
élulas do GR
RD de animais normais expressam
e
N
NaV1.6, send
do que
esse canal estav
va localizado
o principalm
mente nos neurônios
n
de
e diâmetro médio, e após a
injeçã
ão do ODN para o Na
aV1.6 foi co
onstatado a redução da
d densidad e desses canais.
Poste
eriormente, foi visto que
e os neurôniios mieliniza
ados do GRD
D de animaiss knockdown
n para
Nav 1.6 possuem
m menor ca
apacidade diispararem múltiplos
m
pottenciais de a
ação e um limiar
ativação maior que
q
o norm
mal. Após a inflamação do GRD (L
L4/L5) houv
ve o aumen
nto da
distribuição de Nav
N
1.6 no GRD e de disparos espontâneos em
e
células mielinizadas
s, e a
administração do
o ODN contra o Nav 1..6 aboliu a hipernocicep
pção mecân
nica induzida
a pela
inflam
mação gangllionar, reduz
ziu a incidên
ncia de dispa
aros espontâ
âneos e aum
mentou o limiar de
ativação dos neu
urônios mielinizados do G
GRD. Atualm
mente, maiorria dos estud
dos estão fo
ocados
esenvolvimento de bloqu
ueadores esp
pecíficos do canal Nav 1.8,
1
e esse e
estudo sugerre que
no de
o blo
oqueio do NaV1.6
N
pode
eria ser uma
a alternativa
a terapêutica para o trratamento da
d dor
crônica.
Referrência: Xie, W., J. A. Strong, et al. "Knockd
down of sod
dium channe
el NaV1.6 blocks
b
mech
hanical pain and abnorrmal bursting
g activity of
o afferent neurons
n
in inflamed se
ensory
ganglia." Pain, in press.
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