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1. Lid
docaína, mag
gnésio e neu
uralgia trigem
minal
A neu
uralgia do trrigêmeo (NT
T) é uma sín
ndrome de dor crônica, caracterizad
c
da por parox
xismos
de do
or excrucian
nte nos lábios, gengiva s, bochecha
as, queixo e muito rara
amente na região
r
inerv
vada pela div
visão oftálmiica do quinto
o par craniano. A dor da
a neuralgia d
do trigêmeo afeta
de maneira dram
mática a quallidade de vid
da dos pacie
entes acomettidos. A incid
dência é de três a
cinco
o casos por ano
a
por 100.000 pessoa
as, aumentando com a idade,
i
sendo
o mais alta acima
dos 8
80 anos e attingindo, principalmente
e, mulheres, numa relação de 3:2. A carbamaze
epina,
gabapentina e a pregabalina são fármaccos utilizados
s no tratame
ento da NT. Alguns pacientes
mesm
mo utilizando essas medicações rellatam dor in
ntensa e intratável, e m
mesmo que essas
medicações elimiinem a sua dor,
d
eles exp
perimentam efeitos cola
aterais intole
eráveis suficientes
para justificar a suspensão do
d tratamen to farmacoló
ógico. Considerando que
e a administtração
por v
via intraven
nosa de ma
agnésio e l idocaína tem sido utilizada para o alívio da dor
neuro
opática intra
atável, uma pesquisa
p
uti lizou pacienttes com NT, que foram ttratados porr meio
da infusão intrav
venosa da co
ombinação d
de 1,2 g de magnésio e 100mg de lidocaína du
urante
uma hora, uma vez
v
por sem
mana, por trê
ês semanas. Os resultados mostrarram que tod
dos os
pacie
entes (N=9) com NT tiv
veram sua d
dor atenuada após a terapia de inffusão intravenosa
com magnésio e lidocaína. Dois pacie
entes relataram rápida e leve ton
ntura, entretanto,
nenhum paciente
e teve efeito
os adversos severos apó
ós a terapia, que poderá
rá ser utilizada no
tratamento de pa
acientes com
m neuralgia d
do trigêmeo..
Referrência: Arai YC, Hatak
keyama N, Nishihara M,
M Ikeuchi M, Kurisuno
o M, Ikemo
oto T.
Intravenous lidoc
caine and magnesium
m
fo
or managem
ment of intractable trigem
minal neurallgia. J
Anestth. 2013, DO
OI 10.1007/s00540-013 -1641-5.
2. Us
so de bupren
norfina no co
ontrole da do
or
Jenelle Prins, um
ma paciente com
c
dor crô nica nunca foi
f capaz de viver sem ttomar pelo menos
m
ma medicaçã
ão para sua dor após a
acidente de carro (em 1998)
1
e de a
avião (em 1999).
1
algum
Seu ttratamento era
e através do uso de d
diversos analgésicos, tais como os o
opioides, incluindo
morfiina, adesivo
os de fentanil e a metad
dona, assim como os benzodiazepín
nicos. Contu
udo, a
or, mas sem
pacie
ente gostaria
a de obter alívio da do
m ter tanto
os efeitos co
olaterais que são
ocasionados por esses fárma
acos (tais co
omo náuseas, tonturas, sedação e euforia). Priins foi
encam
minhada parra o Oakland
ds Highland Hospital, on
nde foi subm
metida ao tra
ratamento po
or um
proto
ocolo relativ
vamente no
ovo e que não é amplamente utilizado
u
parra tratar a dor.
Administrações de bupreno
orfina, um opiáceo se
emi-sintético
o de ação agonista parcial
p
desen
nvolvido na Inglaterra para
p
tratar a dor, mas utilizado nos
s Estados U nidos da Am
mérica
(EUA
A), principalm
mente como um meio p
para que as pessoas retirassem o u so dos narc
cóticos
tais c
como heroína
a, morfina e outros anallgésicos opiá
áceos. A bup
prenorfina po
ode ser efetiiva no
alívio
o da dor, alé
ém de causa
ar menos effeitos colate
erais quando
o comparado
os com os efeitos
e
adverrsos provoca
ados pelos opiáceos
o
com
muns como a oxicodona, codeína ou morfina, qu
ue são
utiliza
ados para o alívio da dor crônica.
A buprenorfina alivia
a
a dor,, possibilitan
ndo maior qualidade
q
de
e vida ao pa
acientes e tem
t
o
beneffício adicion
nal de pouco
o suprimir o sistema re
espiratório, causa de m
muitas morte
es por
overd
dose a fármacos opioide
es. De fato, a overdose
e por prescrição de drog
gas é um en
norme
problema nos EU
UA, empatan
ndo com o accidente de carro
c
como uma
u
das pri ncipais caus
sas de
morte
e em todo o país. Mais de 1.650 pe
essoas nos EUA
E
morrera
am de overd
doses ocasionadas
pela prescrição de analgésico
os em 2010.
Desde 2011, 120
0 pacientes foram
f
tratad
dos na clínica
a de Oakland
d com a bup
prenorfina, em um
progrrama intensivo de 12 semanass que inclui sessões individuaiss e em grupo,
g
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acons
selhamento psicológico e fisioterapiia. Não obsttante, mais pesquisas a bordando o alívio
da do
or e drogas
s de abuso são necessá
árias para comprovar a eficácia da
a buprenorfina no
alívio
o da dor crônica, e cons
sequentemen
nte, causand
do menos effeitos colate
erais. O USA
A Food
and D
Drug Administration (FD
DA) aprovou
u o uso oral da bupreno
orfina em 20
002 para tra
atar a
dependência a opioide,
o
mas
s não para o alívio da dor. Algum
mas pesquisa
as com o uso da
bupre
enorfina esttão em testtes, e para prescrevê-los, os méd
dicos precisa
am solicitarr uma
licenç
ça especial para
p
o órgão
o controladorr (Drug Enfo
orcement Adm
ministration)).
Referrência: Chro
onicle researc
ch - Victoria
a Colliver is a San Franc
cisco Chroniccle staff writter. Email: vcolliver@s
sfchronicle.c
com Site:htttp://www.sfc
chronicle.com
m/health/artticle/Pain-co
ontrolwitho
out-dangerou
us-drugs-4577425.php??t=d5a79220
0b018969cf6
6
3. Do
or e suicídio
Um e
estudo realiz
zado em veteranos de g
guerra dos Estados
E
Unidos com 4.86
63.036 pacie
entes,
atend
didos no sisttema de cuidados para os veterano
os entre outubro de 200
04 e setemb
bro de
2005, determino
ou a relação
o de pacienttes com dor crônica qu
ue haviam cometido su
uicídio
entre
e outubro de 2005 e sete
embro de 20
008.
Os pesquisadores analisaram
m a associa ção entre diagnóstico
d
clínico
c
de do
or relacionado às
seguiintes condiçõ
ões e subseq
quente suicíídio: artrite, dor nas cos
stas, fibromi algia, neuro
opatia,
dor d
de cabeça, en
nxaqueca e dor psicogên
nica.
Algun
ns tipos de dor (enxaqu
ueca, dor na
as costas e dor psicogênica) mantiv
veram assoc
ciação
estatisticamente significante com suicídiio após avalliação psiquiiátrica. O rissco de suicíd
dio foi
maior em indivíd
duos que ap
presentaram dor psicogê
ênica, seguido por enxa
aqueca e do
or nas
costa
as.
Apesa
ar de relatos na literatu
ura demonsttrarem que a ansiedade tem uma a
associação de alta
como
orbidade com
m a dor crrônica, send
do que algu
uns pesquisadores posttulam que a dor
neuro
opática crôn
nica pode ser
s
uma ex pressão do transtorno de estresse
e pós-traum
mático
(Gran
nde e cols., 2004; Otis e cols., 20
011), o pres
sente estudo
o não demo nstrou corre
elação
entre
e dor neurop
pática e suicídio.
Referrências:
 Ilgen MA
A, Kleinberg F, Ignacio R
RV, Bohnert AS, Valenstein M, McCa
arthy JF, Blo
ow FC,
Katz IR. Noncancerr pain condiitions and risk of suic
cide. JAMA Psychiatry. 2013
70(7):69
92-7.
gh A, Samiii A. Comple
lex regionall pain
 Grande LA, Loeser JD, Ozunaa J, Ashleig
e as a stress
s response. P
Pain. 2004 110(1-2):49
1
5-8.
syndrome
cating factorrs associated
d with
 Otis JD, McGlinchey R, Vasterlin g JJ, Kerns RD. Complic
umatic brain injury: im
mpact on pain
p
and po
osttraumaticc stress dis
sorder
mild trau
treatmen
nt. J Clin Psychol Med Se
ettings. 2011
1 18(2):145-54.
4. Ex
xAblate® red
duz dor deriv
vada de mettástase óssea
a
O ExA
Ablate® é um
u aparelho médico não
o-invasivo qu
ue utiliza um
m ultrassom focalizado guiado
g
por rressonância magnética com a finaliidade de aq
quecer e des
struir o tum
mor no interiior do
osso.. Em 2004, o ExAblate®
® foi aprovad
do pelo FDA como terapia não invasiiva e ambula
atorial
para tratar miom
mas uterinos
s. Em outub ro de 2012,, o FDA apro
ovou o uso do aparelho
o para
tratar a dor derrivada de metástase
m
ósssea em pac
cientes que não reagem
m ou não podem
p
subm
meter-se à ra
adioterapia para
p
tratar ssua dor. A dor é o sintoma mais com
mum e seve
ero da
metástase óssea e geralmen
nte causa de
esconforto fís
sico e emociional significcativo. Um estudo
e
clínico internacio
onal, multicê
êntrico e alleatório com
mparou pacientes com metástase óssea
dolorrosa que se submeteram à terapia
a com ExAb
blate® e um
m grupo que
e se subme
eteu à
terap
pia com plac
cebo. Os pac
cientes que se submeteram à terap
pia com ExA
Ablate® relataram
um a
alívio da do
or clinicame
ente significcativo e me
elhora na qualidade de
e vida durante o
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acom
mpanhamento
o por três meses apó
ós o tratam
mento. Os pacientes
p
re
elataram me
elhora
signifficativa no bem-estar e redução no u
uso de medicamentos.
Referrência e fontte:
 Choi J, Raghavan M.
M Diagnosttic imaging and image
e-guided the
erapy of sk
keletal
metastas
ses. Cancer Control.
C
201
12 19(2):102
2-12.
 http://uss.insightec.co
om/FDA-app
proves-ExAblate-bone.httml
5. A m
música pode
e ser tão efic
caz quanto o
os analgésico
os para o tra
atamento da dor
De acordo com a Associaçã
ão Internacio
onal para o Estudo da Dor (IASP)) a dor pod
de ser
definida como um
ma “experiên
ncia desagra
adável que envolve
e
aspe
ectos sensoriiais, emocionais e
cogniitivos que es
stá associad
da a uma lessão real ou potencial”. Do
D popular ""quem canta
a seus
males espanta" às
à sofisticada
as pesquisass, se descob
briu a íntima relação enttre coisas qu
ue são
da m
mesma “famíília” como: dor,
d
sentime
ento, sensibilidade, emo
oção e músi ca. Onde co
omeça
um e onde termina o outro?
? Desse mod
do, será que
e ao interferrir no compo
onente emocional
alivia
aríamos a dor?
d
A resposta para e
essa pergun
nta é sim, ouvir músicca não é só
s um
entre
etenimento, uma medida
a para acalm
mar, mas também um ótimo
ó
agente
e para o alív
vio de
ativa o centtro do praze
dores
s. Isso acon
ntece porque
e a música a
er no cérebrro, assim co
omo o
sexo e o chocola
ate. Ela libe
era dopamin
na e causa uma sensaç
ção de bem
m-estar, e ou
uvir a
músic
ca preferida
a além de nos deixarr felizes po
ode produzir uma disttração emocional
estim
mulante capa
az de reduzirr tanto a se nsação de dor
d quanto a experiência
a afetiva neg
gativa
que a acompanha. Tem sido
o relatado po
or vários esttudos que a música é efficaz no aliviar da
dor, em um do
os estudos a musicoterrapia reduziu o uso de analgésiccos em mulheres
subm
metidas a op
peração cesa
ariana. Vale
e ressaltar que
q
esse assunto já foii tema de outros
o
boletins do DoL, (edições 134, 107, 70
0 e 69). Sab
be-se que ainda
a
serão necessários mais
estud
dos para av
valiar os cu
ustos e ben
nefícios da implementa
ação da mu
usicoterapia,, mas
sabem
mos que o custo
c
envolv
vido com a m
musicoterapia é muito pequeno
p
em
m relação a outras
o
interv
venções e os efeitos colaterais são mínimos, e se o pacien
nte não gosttar é só troc
car de
músic
ca!
Referrência e fontte: Hus, A. The
T
Relationsship betwee
en Music The
erapy and Po
ost-Operative
e Pain
Mana
agement. 2007 (http://h
healthpsych.p
psy.vanderb
bilt.edu/Web2007/MusicP
Pain.htm)
6. Ma
ais cuidado com
c
os anti-inflamatório
os não estero
oidais
Não é novidad
de que os anti-inflam
matórios nã
ão esteroida
ais causam
m graves efeitos
e
es. Pesquisa
adores ingle
eses e a Fun
ndação britâ
ânica do Co
oração
gastrrointestinais e vasculare
fizera
am uma me
eta-análise com
c
280 esttudos envolvendo anti-inflamatório
os não esterroidais
(AINE
Es), incluse coxibes, versus placebo
o, envolvend
do mais de 124 mil parrticipantes, e 474
estud
dos que com
mparam dois AINEs, engl obando mais de 229 mil pacientes. A grande maioria
m
dos e
estudos (99 %) estudarram os efeittos de altas doses de anti-inflamató
órios: dicloffenaco
(150 mg/dia), ibu
uprofeno (24
400 mg/dia)) e naproxen
no (1000 mg/dia).
Os efeitos obserrvados foram
m eventos v
vasculares maiores
m
(infarto do mio
ocárdio não fatal,
derra
ame não fattal ou morte
e vascular), eventos co
oronários ma
aiores (mortte da coron
nária);
derra
ame, mortallidade, falên
ncia do corração e com
mplicações gastrointesti
g
nais (perfurração,
obstrrução ou san
ngramento).
A agê
ência americ
cana de conttrole de drog
gas e alimen
ntos (FDA, Fo
ood and Dru
ug Administrration)
estipu
ulou que tod
das as indús
strias respon
nsáveis pela produção dos AINES de
eixasse bem
m claro
na b
bula os risco
os relaciona
ados a doen
nças cardiov
vasculares. A agência europeia (C
CHMP,
Europ
pean Mediciines Agency
y’s Committe
ee for Medic
cinal Produc
cts for Huma
man Use) foi mais
incisiva, relatand
do contraind
dicação dos coxibes nos
s pacientes com doença
a na coronária ou
derra
ame, além da
d utilização
o cautelosa em pacientes com fattores de rissco para do
oenças
coron
nárias.

3

www
w.dol.innf.br
Os re
esultados de
essa meta-a
análise dem
monstraram que a utiliz
zação, na m
maioria das vezes
incorreta, de alttas doses de
e diclofenacco ou ibupro
ofeno elevam
m os riscos cardiovasculares
comp
parados aos da utilização
o de coxibess. Por outro lado, altas doses
d
de na
aproxeno parrecem
ter riscos de prob
blemas cardiiovascularess menores.
É imp
portante ressaltar que to
odo e qualqu
uer anti-infla
amatório não
o esteroidal deve ser utilizado
com cautela e sempre com supervisão médica, ha
aja vista que
e todos elev
vam os risc
cos de
problemas cardio
ovasculares e gastrointesstinais.
Referrência: Coxib and tradittional NSAID
D Trialists' (CNT)
(
Collab
boration. Va
ascular and upper
gastrrointestinal effects
e
of non-steroidal a
anti-inflamm
matory drugs
s: meta-anallyses of individual
partic
cipant data from
f
random
mised trials. Lancet. 2013 pii: S0140
0-6736(13)6
60900-9.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
7. Es
spécies reativ
vas de oxigê
ênio e um im
mportante papel
p
na med
dula espinal em process
sos de
dor n
neuropática
As trrês principais causas da
a dor neurop
pática centra
al (DNC) são o traumattismo da me
edula,
conse
equência de
e um aciden
nte vascularr cerebral (A
AVC) ou esc
clerose múlttipla e toda
as são
consideras incurá
áveis. Nesse
e contexto, ainda não se
s sabe quaiis os mecan
nismos intrín
nsecos
que o
ocorrem na medula
m
espinal que partticipam do processo da DNC.
D
Recenttemente, esp
pécies
reativ
vas de oxigênio (ROS) foram reco
onhecidas a desempenh
har um imp
portante pap
pel na
medu
ula espinal. No entanto, não é claro
o como ROS afetam a transmissão ssináptica no corno
dorsa
al da medula
a espinal.
Para esclarecer como as RO
OS produzem
m impacto sobre sinápttica transmiissão, um estudo
e
condu
uzido por Na
akatsuka no
o Centro de Pesquisa da
a Dor em Os
saka no Jap
pão, investig
gou os
efeito
os das ROS na transmiissão sinápttica de neurrônios da su
ubstancia ge
elatinosa (SG) da
medu
ula espinal de
d ratos utiliz
zando grava ções de patc
ch-clamp de célula inteirra.
A ad
dministração de terc-bu
util-hidroperróxido (t-BO
OOH), um doador
d
de ROS, na medula
m
espin
nal, marcada
amente aum
mentou a frrequência e amplitude de espontân
nea de corrrentes
excita
atórias pós-sinápticos (s
sEPSCs) em neurônios da
d SG. E estte aumento não foi suprrimido
pela utilização de
e tetrodotoxiina, um bloq
queador de canal
c
de sódio.
No en
ntanto, na presença
p
de um antagon
nista do rece
eptor glutam
matérgico não
o-NMDA, 6-c
ciano7-nitrroquinoxalin
na-2,3-diona, o t-BOOH n
não alterou as correntes
s excitatóriass pós-sináptticas.
Além disso, na presença
p
de um antago
onista do rec
ceptor trans
siente de po
otencial anky
yrin 1
A1) (HC-030
0031) ou um antagonissta do receptor de potencial transsiente vaniló
óide 1
(TRPA
(TRPV
V1) (capsaz
zepina ou AMG9810), o aumento induzida pelo t-BOOH na frequênc
cia de
sEPSC
Cs foi inibido
o.
Estes
s resultados indicam que as ROS au
umentam a liberação es
spontânea d
de glutamato
o présináp
ptico em terrminais de neurônios
n
na
a SG através da ativaçã
ão do canal TRPA1 e TRPV1.
Ainda
a, a ativação
o excessiva destes
d
canaiis iônicos po
or ROS pode induzir senssibilização central
c
na medula espina
al, resultand
do em dor crrônica após traumatismo
t
os na medula
a.
Referrência: Nishio N, Taniguchi W, Sug
gimura YK, Takiguchi N,
N Yamanak
ka M, Kiyoyu
uki Y,
Yama
ada H, Miyaz
zaki N, Yoshida M, Naka tsuka T. Rea
active oxyge
en species en
nhance excitatory
synap
ptic transmiission in rat spinal dorrsal horn ne
eurons by activating
a
TR
TRPA1 and TRPV1
T
chann
nels. Neuros
science. 2013 247:201-1
12.
8. TR
RPV1 como potencial alvo terapêuttico no trata
amento da dor
d
neuropá
ática induzid
da por
paclittaxel
A dro
oga quimiote
erápica paclitaxel é amp lamente utilizada para tratar
t
vários tipos de tum
mores
malig
gnos. Contud
do, seu prin
ncipal efeito adverso do
ose-limitante
e é a neurop
patia periférrica, a
qual é caracterizada por parrestesia dolo
orosa das mã
ãos e dos pé
és, sendo essta resistentte aos
analg
gésicos padrrões. Partind
do deste pré -suposto, te
estes de com
mportamento
o, tail-flick, foram
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realiz
zados em modelos
m
anim
mais de rato
os, após administração de 2 a 4 m
mg de pacliitaxel,
resulttando em hiperalgesia té
érmica.
Para analisar a contribuição
o do TRPV1
1, receptor de potencial transitóriio, da subfamília
vanilo
oide 1, no desenvolvime
ento da hipe
eralgesia térmica induzid
da por paclittaxel foi analisada
a exp
pressão de tal receptorr no gânglio
o da raiz dorsal (GRD) de ratos ap
pós administtração
intrap
peritoneal da droga. Testes de imu
unohistoquím
mica e hibrid
dização in siitu revelaram
m que
após o tratamentto com paclitaxel houve um aumentto significativ
vo na expresssão do mRNA de
TRPV
V1 e proteína
as em neurô
ônios de peq ueno e méd
dio diâmetro no gânglio d
da raiz dorsal (L4
– L6)).
Em conclusão, su
ugere-se que
e a dor neurropática indu
uzida por paclitaxel pode
e ser resulta
ado da
autorrregulação de
d TRPV1 em
m neurônioss de pequen
no e médio diâmetro no
o GRD, tais como
neurô
ônios de fibras do tipo C. Deste m
modo, antagonistas de TRPV1
T
pode
em ser pote
enciais
agenttes terapêutticos para o tratamento de dor neuro
opática induzida por paccllitaxel.
Referrência: Hara T, Chiba T, Abe K, Mak
kabe A, Ikeno
o S, Kawaka
ami K, Utsun
nomiya I, Hama T,
Taguchi K. Effect of paclitax
xel on transsient recepto
or potential vanilloid 1 iin rat dorsa
al root
ganglion. Pain. 2013 154(6):882-9.
9. A mTor é nece
essária para
a o desenvol vimento da hipernocicepção inflama
atória, mas não a
neuro
opática
A dor pode resu
ultar de lesõ
ões que aco
ometem o siistema nervoso periféricco/central ou
o até
mesm
mos de dano
os teciduais e envolvem
m múltiplas mudanças patofisiológic
p
cas causadas
s pelo
traum
matismo mecânico, doenças metab ólicas, produtos químicos neurotóx
xicos, infecção ou
ainda
a por invasão
o de tumore
es. Parte doss mecanismo
os responsáv
veis pelo de senvolvimen
nto da
dor jjá são con
nhecidos, mas ainda é necessário
o estudar os
o mecanis mos moleculares
envolvidos na ind
dução e manutenção de
e diversos tipos de dor crônica. A m
mTor (Mamm
malian
targe
et of rapamy
ycin) é uma proteína qu inase expressa no sistema nervoso
o de mamíferos. A
mTorr se liga a ou
utras proteín
nas e fosforilla uma séria
a de proteína
as efetoras, dentre elas a p70
ribossomal S6 qu
uinase (S6K1
1), que está
á envolvida na
n translação de proteín
nas. Tanto a mTor
quanto a S6K1 são
s
altamente expressass em neurônios de pequeno diâmettro no gâng
glio da
raiz d
dorsal (GRD
D), a sua forrma fosforila
ada, p-mTorr e p-S6K1, (forma ativa
a) é muito pouca
expre
essa em sittuações norm
mais. Estud os recentes
s demonstram que a m
mTor e a su
ua via
efeto
ora poderiam
m estar implicadas no d
desenvolvimento da dorr inflamatórria e neurop
pática,
pois administraç
ção local ou
o
sistêmicca de rifam
mpicina (inibidor da m
mTor) reduziu a
hiperrsensibilidade
e mecânica induzida po
or estímulos
s inflamatórrios ou pela lesão de nervos
n
perifé
éricos. No en
ntanto, pouc
co se sabe qu
ual o papel da
d mTor na dor inflamattória crônica, e na
dor n
neuropática o seu papel é muito con
ntroverso. Ba
aseado nisto
o, um grupo de pesquisa
adores
chine
eses tentaram esclarece
er a participa
ação do da mTor e sua
a via efetora
a nesses tip
pos de
dor. O
Os autores observaram
o
que tanto da
a dor inflamatória quantto na neurop
pática os níveis de
a forma p-m
mTorr e S6K1 se mantem os mesmos ao longo do tem
mpo. Ocorre
e aumento da
mTor e
p-S6K
K1 na medu
ula espinal e GRD apena
as em anima
ais submetid
dos ao mode
elo de dor crrônica
inflam
matória e não
n
aos submetidos a lesão de nervos. A administraçção intratec
cal de
rifam
mpicina por sua vez abo
oliu tanto a alodinia mecânica
m
quanto a hipe
eralgesia térrmica.
Embo
ora a dor inflamatória crônica
c
e a n
neuropática compartilhe
em várias viias de sinaliização
intrac
celular, cada
a uma poss
sui caracteríísticas única
as, como fo
oi observado
o nesse trab
balho.
Nesse
e sentido, a inibição da mTor espin
nal representa um promissor alvo te
erapêutico para
p
o
tratamento da do
or inflamatórria.
Referrência: Liang
g L, Tao B, Fan L, Yastter M, Zhang Y, Tao YX
X. mTOR and
d its downstream
pathw
way are ac
ctivated in the dorsall root gang
glion and spinal
s
cord after perip
pheral
inflam
mmation, bu
ut not after nerve
n
injury. Brain Res. 2013 1513:1
17-25.
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10. E
Endovaniloide
es podem se
er utilizados para o trata
amento dos sintomas e sequelas ce
entrais
assoc
ciadas com a dor neurop
pática
Dor n
neuropática é uma doe
ença crônica
a resultante de uma disfunção do sistema ne
ervoso
centrral denomina
ado de pain matrix. Ela é ocasionada
a por plasticidades sináp
pticas oriund
das de
muda
anças em lo
ongo prazo de
d áreas pe riféricas e de
d neurônios
s do corno d
dorsal da medula
m
espin
nal em situações de neu
uropatia. Há
á relatos na literatura mostrando
m
qu
ue o uso de
e antiinflam
matórios não
o-esteroidais
s são inefica
azes em ate
enuar a dor neuropática
a após a ativação
cortic
cal durante a pain matrix em roe
edores. Além
m disso, há evidênciass de mudanças e
reorg
ganizações morfológicas
m
s em sinapsses localizad
das no córte
ex cingulado
o anterior, córtex
c
insula
ar e no núcleo basolateral do complexo amigdaloide
a
(BLA). Tod
das essas áreas
envolvidas com os
o aspectos emocionais e afetivos da
d dor. Um grupo de pe
esquisa localizado
Nápoles, na Itália,
I
utilizo
ou técnicas d
de neuroestiimulação em
m roedores, e observou que o
em N
BLA modula as funções
f
cortticais e as p
projeções entre esta esttrutura e o ccórtex pré-ffrontal
nte para a integração das inform
mações emo
ocionais. Es
studos
medial (CPFM) é importan
neuro
omoleculares
s evidenciaram expresssiva reorga
anização fen
notípica, ressultando em
m um
aume
ento dos nííveis extrac
celulares de glutamato,, assim com
mo do aum
mento da enzima
degra
adadora de endocanabin
noide (FAAH
H) e dos canais TRPV1 nos
n
neurônio
os da divisão
o prélímbic
ca (PL) e inffralímbica (IIL) do CPFM de animais com dor neuropática in
nduzida pela lesão
do n
nervo isquiá
ático com preservação
p
do ramo sural. O trratamento ccom a drog
ga Naraqu
uidonil-serottonina (AA-5
5-HT), cujo m
mecanismo de
d ação é de
e inibir a FA
AAH e bloque
ear os
canaiis TRPV1, ca
ausou diminu
uição da ativ
vidade dos neurônios do córtex PL e IL. Além disso, o
tratamento com AA-5-HT produziu
p
um
ma diminuiçã
ão mais exp
pressiva da alodinia qu
uando
comp
parado com o tratamentto com URB
B597 ou I-RT
TX, um inibidor seletivo
o de FAAH ou
o um
antag
gonista de canais TRPV1
1, respectiva
amente, em animais com
m dor neuro
opática. Com
m isso,
estes
s dados sug
gerem um possível en
nvolvimento de endovaniloides na
as mudança
as da
plastiicidade corttical associada com inj úrias de ne
ervos periférricos, o que
e nos indica
a que
terap
pias capazes
s de normalizar a transsmissão end
dovaniloide podem ser utilizadas para
p
o
tratamento dos sintomas
s
e sequelas centtrais associa
adas com a dor
d neuropáttica.
Referrência: de Novellis
N
V ett alii., The b
blockade of the transien
nt receptor p
potential vanilloid
type 1 and fatty
y acid amid
de hydrolase
e decreases symptoms and centrall sequelae in
i the
media
al prefrontall cortex of neuropathic rrats. Mol Pain. 2011 7:7.
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