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1. Álc
cool e artrite
e reumatoide
e
De acordo com pesquisa pu
ublicada na Revista Rhe
eumatology, consumir b
bebidas alco
oólicas
com moderação pode dimin
nuir o risco de artrite reumatoide.
r
Segundo ass informações do
Daily
y Mail, pess
soas que bebem
b
regu
ularmente têm
t
quase 50% da probabilidad
de de
desen
nvolver a do
oença se com
mparada as q
que não consomem bebidas alcoólica
as.
A pes
squisa avalio
ou nove estu
udos com ce rca de 12 mil pacientes e chegaram
m a uma conc
clusão
definitiva: Os que bebiam re
egularmente
e tinham 48%
% menos prrobabilidade de ter a do
oença.
esultados su
ugerem que consumir essse tipo de bebida algumas vezes p
por semana pode
Os re
prote
eger contra a doença que
e afeta cerca
a de 600 mill pessoas no
o Reino Unido
o.
Artritte reumatoide, também
m conhecida
a como arttrite degene
erativa, artrrite anquilos
sante,
poliarrtrite crônica evolutiva (PACE) ou artrite infec
cciosa crônic
ca é uma d oença autoiimune
sistêm
mica, caractterizada pela inflamaçã
ão das artic
culações (artrite), e q ue pode levar a
incap
pacitação fun
ncional dos pacientes a cometidos. Além de danificar as arrticulações possui
p
manifestações sis
stêmicas com
mo: rigidez matinal por pelo menos uma hora, fadiga e perrda de
peso..
Os efeitos benéfficos do álcool foram e
exclusivos para
p
pacientes que apre
esentaram testes
t
positivos para an
nticorpos an
nti-proteínass citrulinadas
s, que aparece em cercca de dois terços
t
das p
pessoas com
m artrite reumatoide, e e
em fumante
es. Os que tiveram teste
e negativo para
p
o
antico
orpo não mostraram
m
os mesmo
os benefícios. Este lev
vantamento não mostra os
meca
anismos para
a que a bebiida evite a a
artrite, porém
m pesquisas
s anteriores ssugerem que isso
acontteça devido a uma dimin
nuição da infflamação no corpo e um leve efeito anestésico.
Fonte
e e referência:
 http://saude.terra.co
om.br/doenccas-e-tratam
mentos/beberr-alcool-regu
ularmente-po
odereduzir-risco-de-artriite,d79d21ad
de706e310V
VgnVCM4000
0009bcceb0a
aRCRD.html.
 Scott IC, Tan R, Stah
hl D, Steer S
S, Lewis CM, Cope AP. Th
he protective
ve effect of alcohol
on deve
eloping rheu
umatoid arrthritis: a systematic
s
review and
d meta-ana
alysis.
Rheumattology (Oxford). 2013 52
2(5):856-67.
2. Aliimentos que aliviam as dores
d
O mo
odo como você se alimenta é muitto importantte para sua dieta, expe
ectativa de vida
v
e
com certeza parra sua saúde
e. Existem muitas evidencias que alguns alim
mentos podem ser
ais em aliviar respostas inflamatórrias, que ca
ausam desco
onfortos ao corpo. Con
nfira a
crucia
seguiir alguns dos
s melhores alimentos
a
pa
ara serem inseridos na sua alimentaçção:
 Salmão: rico em gorrdura ômegaa-3, ele ajud
da a reduzir dores e infla
amações. Es
studos
apontam que o ôme
ega-3 proteg
ge e ajuda a reduzir a artrite. Parra quem pre
eferir,
atum tem
m os mesmos efeitos;
e oliva: funciona da messma maneira
a que o ômega-3, reduz indo a inflam
mação
 Azeite de
dolorosa das articula
ações, já foii comprovad
do que ajuda a melhora
ar o desemp
penho
físico e a vitalidade.. Um compo
osto chamad
do oleocanth
hal, que dá sabor ao azeite,
a
pode ter o mesmo effeito que antti-inflamatórrios ao organ
nismo;
pero, contém
m curcumina, um ingre
ediente que
e tem
 Curcuma: utilizado como temp
proprieda
ades anti-infflamatórias, embora esse
es efeitos se
ejam muito ssuaves;
 Leite: algumas pesq
quisas suge
erem que la
aticínios ajudam a com
mbater dores nas
articulaçõ
ões, um estudo feito ccom quase 30 mil mu
ulheres desccobriu que quem
consome níveis eleva
ados de vita mina D, porr meio de latticínios, pod e ter efeitos
s antiinflamató
órios no corrpo. Porém a de se to
omar cuidad
do para pesssoas alérgicas a
caseína;
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Cebola: esse
e
alimentto contém a
altos níveis de
d produtos naturais, qu
ue podem re
eduzir
inflamaçõ
ões no corpo
o. Um estudo
o apontou a quercetina, um compossto encontra
ado na
cebola, é o responsáv
vel por esse efeito;
mbém ajuda a combaterr dores no co
orpo e artrite
e. Assim com
mo a cebola, esse
 Alho: tam
alimento tem proprie
edades que p
podem mantter as articulações longe
e de dores, alguns
a
estudos desenvolvido
d
os nos Estad
dos Unidos demonstraram
m efeitos se melhantes aos
a do
Ibuprofen
no em teses desenvolvid
dos em anim
mais de laborratório;
v
estudo
os têm mosttrado que pessoas
p
que bebem com
m moderação
o têm
 Álcool: vários
um risco menor de serem
s
diagn
nosticadas co
om artrite re
eumatoide e
e, se já tiverem a
doença, apresentam sintomas m
menos grave
es e dor mais leve do q
que paciente
es que
não bebe
em. Porém o único cuida
ado que se deve
d
tomar para não miisturar álcoo
ol com
medicam
mentos para evitar
e
maiore
es problema
as;
gos e amora s: essas frutas contêm produtos na
aturais conhe
ecidos
 Framboessas, morang
como antocianinas – responsáv eis pela corr vermelha e roxa dos alimentos -,
- que
podem trrazer benefíícios para o corpo. Estu
udos apontam que esse
es compostos têm
ações anti-inflamatórias. Além d
disso, essas frutas desen
nvolveram u
um efeito pro
otetor
sobre a cartilagem;
c
e. Um estud
do descobriu que
 Brócolis: uma dieta rica em veegetais é aliada a saúde
pessoas que comem
m legumes ccozidos regu
ularmente tê
êm 61% m
menos chances de
desenvolver artrite reumatoide.. Outra pes
squisa mostrou que die
etas vegetarianas
podem alliviar o incha
aço nas articculações;
a cerejas po
odem influen
nciar na sen
nsação
 Cereja: Já existem estudos que aafirma que as
de dor, segundo
s
alguns estudoss as cerejas ajudam a aliviar
a
um tiipo de artritte que
causa episódios frequ
uentes de do
ores e incôm
modos;
croorganism
mos benéficos
s, que
 Iogurte: alguns tiposs de iogurte contêm probióticos, mic
podem ajjudar a prev
venir artrite e problemas intestinais, é melhor e
evitá-lo se você
v
é
alérgico ao
a produto.
Fonte
e: http://sa
aude.terra.c
com.br/nutriccao/cebola-s
salmao-e-fra
amboesa-vejja-alimentos
s-quealivia
am-dores,98d7e135c40a
ab310VgnVC
CM4000009bcceb0aRCRD
D.html
3. A ttoxina botulíínica (Botox) modificada
a induz alívio
o na hipersen
nsibilidade à dor inflama
atória
Pesqu
uisadores crriaram uma molécula bio
oterapêutica
a que pode aliviar
a
a dor crônica. Ess
sa é a
prime
eira substân
ncia derivada
a da toxina de clostridiu
um que não causa parallisia muscula
ar em
mamíferos e aind
da bloqueia eficientemen
e
nte as funçõe
es do sistem
ma nervoso ccentral.
De ac
cordo com os
o pesquisad
dores, a tox
xina botulínic
ca tipo A (po
or ex. BOTO
OX) é comum
mente
usada
a para trattamento de enxaqueca
a. Embora BOTOX induza eficienttemente paralisia
neuro
omuscular em todos os pacientes in
njetados, som
mente metad
de relata ad
dequado alívio dos
sintomas da migrânea. Ess
ses resultad
dos sugerem
m que as propriedades
p
s medicinais das
moléculas botulín
o neuromus
nicas não sã
ão baseadass em sua ação paralític
ca da junção
scular.
Além disso, rela
atam que in
njeções periiféricas de moléculas de
d clostridiu
um podem afetar
diverrsos neurônios, desde aferentes p
primários a neurônios do
d sistema nervoso ce
entral.
Assim
m, uma molécula não paralisante
p
q
que atinja ne
eurônios esp
pecíficos pod
de ser de grande
valia para delinea
ar circuitos neuronais
n
im
mportantes nas
n condições de dor crô
ônica.
Utilizando eleme
entos das neurotoxinas
n
s do Clostrridium botu
ulinum e Cllostridium tetani,
t
utilizo
ou-se um no
ovo método de auto-mo
ontagem parra combinar a protease botulínica do tipo
A com
m o domínio
o de ligação do tétano, que nativam
mente ataca
a neurônios centrais. As
s duas
peças
s foram prroduzidas separadamen
nte e, em seguida, montadas
m
d
de uma ma
aneira
espec
cífica. A quim
mera inibiu hipersensibi lidade mecâ
ânica em um
m modelo do
or inflamatórria em
ratos
s sem causa
ar paralisia flácida ou espástica. Além disso,, a molécul a de Clostrridium
sintéttico foi capaz de bloquea
ar a atividad
de neuronal em uma área definida d o córtex visu
ual.
Fonte
e e referência:
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http://ww
ww.medcentter.com/Med
dscape/conte
ent.aspx?id=
=94234&pid=
=102
Ferrari E, Gu C, Nira
anjan D, Resstani L, Rase
etti-Escargueil C, Obara
a I, Geranton SM,
Arsenaultt J, Goetze TA, Harper CB, Nguyen
n TH, Maywood E, O'Brrien J, Schia
avo G,
Wheeler DW, Meunie
er FA, Hastin
ngs M, Edwa
ardson JM, Sesardic
S
D, C
Caleo M, Hun
nt SP,
Davletov B. Synthetic self-assem
mbling closttridial chimera for modu
ulation of se
ensory
functions
s. Bioconjug Chem. 2013
3 24(10):175
50-9.

4. Do
or na nuca: problema
p
qu
ue já faz partte da vida de muita gente
A dorr é um sinal vital que no
os informa q ue algo está
á errado em nosso corpo
o, e a dor na
a nuca
é um
m problema que afeta muitas pesssoas em tod
do mundo não
n
deve se
er subestima
ada e
neglig
genciada. De
e fato, existe
em vários ti pos de dor na
n nuca. São
o elas: (A) D
Dores na nuc
ca que
irradiiam para os braços; (B)) Dores excl usivas da zo
ona cervical; (C) Dor na
a nuca apen
nas de
um la
ado ou dos dois
d
lados; (D) Dor na nu
uca que irradia para a ca
abeça.
Algun
ns fatores podem
p
caus
sar a dor n
na nuca: (1
1) estresse prolongado : visto que gera
contrraturas nas musculatura
m
s do trapézio
o e da colun
na cervical; (2)
( hipertenssão arterial: a dor
na nu
uca acontece
e à medida que os níve
eis da pressã
ão aumentam
m. Muitas ve
ezes, no decorrer
do te
empo, o hip
pertenso aca
aba se adap
ptando a ess
sa situação;
; (3) posturra incorreta:: ficar
muito
o tempo na frente do computadorr ou com o telefone ap
poiado no o
ombro faz que os
músc
culos do pes
scoço sofram
m uma contrratura (contrração involuntária), o q ue provoca dores
quando o indivíd
duo relaxa. Crianças
C
que
e costumam
m ver televis
são agachad
das têm a mesma
m
dor; (4) mening
gite: que po
ode ser cau
usada por vírus
v
ou bactérias nas membranas
s que
prote
egem a medula espinal, o encéfalo e outras parrtes do sistema nervoso
o; é acompan
nhada
de fe
ebre e dor de cabeça; (5) hérnia de
e disco: além
m das dores
s, as mãos fficam dorme
entes;
(6) h
há possibilida
ade de ser uma espond
dilite anquilo
osante, doen
nça inflamattória que atinge a
colun
na vertebral; (7) bruxis
smo: é uma
a desordem
m caracteriza
ada pela açção de rang
ger os
dente
es, causando dores na face e na cabeça, que
e também podem
p
ser iirradiadas para
p
a
região da nuca.
Considerando a dor
d na nuca, é importan
nte ter cuida
ado com a automedicaç
a
ção, uma ve
ez que
ela p
pode mascarrar um prob
blema mais grave. O trratamento da
d dor na n uca, só pod
de ser
realiz
zado a partirr do momen
nto em que existe o diagnóstico, pa
ara isso um especialista
a deve
ser co
onsultado.
Fonte
es:
 http://redeglobo.glob
bo.com/pa/ttvtapajos/no
oticia/2013/1
11/jt1-falou--sobre-dor-n
nanuca.htm
ml
 http://rev
vistavivasau
ude.uol.com..br/clinica-ge
eral/6-causa
as-das-doress-na-nuca/80
03/
Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. Se
erá que a dor obedece a ritimicidade
e circadiana?
?
O rittmo circadiano sincroniz
za processo
os fisiológico
os, bioquímicos e comp
portamentais
s com
altera
ações de fa
atores ambientais, perrmitindo que o organis
smo se ada
apte, antec
cipe e
respo
onda a essas
s alterações efetivamen
nte. Está clarro até o momento que parâmetros como
temp
peratura corp
poral, ciclo de
d sono-vigi lia e funções endócrinas seguem um
ma ritmicida
ade, e
esta ritmicidade
e circadiana
a é observ ada ao av
valiar a exp
pressão de diversos genes
relacionados com
m esses proc
cessos. No e
entanto, pouco se sabe
e sobre a in
nfluência do ritmo
circad
diano na dor, principalm
mente na do
or neuropátic
ca. Neste se
entido, os prrimeiros trab
balhos
que tentaram sugerir
s
uma
a possível iinfluência do ritmo cirrcadiano no
o comportam
mento
nocic
ceptivo remo
ontam dos an
nos de 1960
0 e 1980.
Recen
ntemente es
ste assunto voltou a ton
na. Em 2010, foi demonstrado que
e a transcriç
ção do
RNAm
m para um canal
c
de cálc
cio voltagem
m dependente
e presente no
n gânglio da
a raiz dorsal varia
ao lo
ongo do dia,, sugerindo que ele se ria regulado
o pelo ritmo
o circadiano.. Baseado nessas
n
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evide
encias e em algumas outtras, um gru
upo de pesqu
uisadores japoneses ava
aliaram a hip
pótese
de qu
ue a variaçã
ão do limiarr nociceptivo
o ao longo do
d dia em animais
a
com
m dor neuropática
resulttaria da alte
eração dos níveis
n
de recceptores opiioide µ e κ e receptoress adrenérgic
cos α2
em d
diversas regiões do siste
ema nervoso
o central (có
órtex frontal,, tálamo, su
ubstância cin
nzenta
periaquedutal e medula
m
espin
nal) que porr sua vez serriam regulados pelo ritm
mo circadiano
o.
Ao av
valiar a hipe
ernocicepção
o térmica em
m um modelo
o de neurop
patia operató
ória, foi verificado
que o
os animais do
d grupo sha
am (falso op erados) tinh
ham o limiar menor dura
ante a madru
ugada
(2:00
0) e pela manhã (8:00)), em contra
apartida hav
via o aumen
nto do limia
ar desses an
nimais
duran
nte tarde (1
14:00) e a noite
n
(20:00
0). Por outro lado, os animais
a
com
m dor neuropática
apres
sentavam maiores limiares durante a madrugad
da (2:00) e pela manhã
ã (8:00), e menor
m
limiarr a tarde (14
4:00) e a no
oite (20:00) . Os animais
s submetido
os os modelo
o experimental de
neuro
opática foram
m o inverso dos animaiss sham, e es
sse resultado
o demonstra
a claramente
e uma
ritmic
cidade circadiana. Quan
ndo a possív
vel ritmicida
ade circadian
na dos gene
es dos recep
ptores
adren
nérgicos α 2 e receptore
es opioides µ e κ e, pra
aticamente os
o únicos ge
enes que parrecem
seguiir essa ritmicidade são os que exp
pressam as proteínas para
p
o recep
ptor opioide μ no
córte
ex frontal e na substânc
cia cinzenta periaqueduttal (PAG). Na
N PAG, viu--se o aumen
nto do
RNAm
m do grupo sham
s
as 14 e 20 hrs e rredução nos
s demais tem
mpos (2 e 8 hrs), já no córtex
c
fronta
al viu-se o aumento
a
do RNAm do re
eceptor opió
óide µ as 14 e 20 hrs e redução as 2 e 8
hrs. No entanto, apesar dos
s pesquisado
ores encontrraram algum
mas vezes d
diferenças en
ntre a
trans
scrição do RN
NAm os rece
eptores α2 a
adrenérgicos
s e opioide κ no córtex frontal e na PAG,
eles parecem nã
ão seguir a ritmicidade do ciclo circ
cadiano. O mesmo
m
pode
e ser dito para
p
o
perfil de expressã
ão gênica no
o tálamo e m
medula espin
nal. Deste modo,
m
esse trrabalho cons
statou
a sincronização da
d expressão gênica do
os receptores
s opióides µ na PAG e n
no córtex frrontal,
mas isso não quer dizer que
e não exista
a uma ritmic
cidade circad
diana na dorr, só que a maior
parte
e dos genes estudados não segue esste padrão.
Referrência: Taka
ada T, Yamashita A, D
Date A, Yana
ase M, Suhara Y, Ham
mada A, Sak
kai H,
Ikega
ami D, Iseki M, Inada E,, Narita M. C
Changes in the
t
circadian
n rhythm of mRNA expre
ession
for µ
µ-opioid rec
ceptors in the
t
periaque
eductal gray
y under a neuropathicc pain-like state.
Synapse. 2013 67(5):216-23
3.
6. A expressão da proteín
na Homer lligada a re
eceptor de glutamato contribui para a
sensibilidade em modelo de dor
d neuropá tica
A sin
nalização glutamatêrgic
ca, particula
armente via
a mGlur1a/5 e recepttor NMDA já
j foi
altam
mente assoc
ciada com a nocicepçção. Na do
or neuropáttica, um do
os candidattos a
reguladores destta sinalização
o glutamatê
êrgica é a família de pro
oteínas Home
er (figura 1)), que
ueleto de re
egulação do tráfico, adap
ptação e fun
nção da sina
alização de ambos
a
faz parte do esqu
os receptores.
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Figu
ura 1: A prroteína Homer interage com outras
s proteínas da estrutura
a pós sinápttica,
form
mando o es
squeleto pós
s sináptico. Isto serve como uma plataforma de informaç
ções
parra as prote
eínas da membrana
m
p
pós sináptic
ca (mGluRs, NMDARs, AMPARs, and
Neu
uroligin).
Para que se vis
sse a funçã
ão das dife
erentes isofo
ormas da Homer
H
em modelos de
e dor
neuro
opática foram
m feitos esttudos de sen
nsibilidade a dor mecânica e ao frio
o, em um modelo
m
de d
dor neuropá
ática por constrição d o nervo ciático. Foi avaliado ta
anto o efeitto da
superrexpressão da
d Homer (p
por vetor vira
al) quanto pelo nocaute desta proteíína.
Foi visto que a expressão do
os receptoress mGlur1a/5
5 e NMDA, e das isoform
mas de Home
er nos
tecido
os do córtex
x pré-frontal, tálamo e corno da ra
aiz dorsal (ipsilateral a constrição),, após
consttrição do nervo
n
ciático
o. Houve t endência de
e aumento gradual da
a expressão
o das
difere
entes isoform
mas de Hom
mer nestes t ecidos, send
do visto aum
mento do recceptor mGlu
ur1a/5
apena
as no tálamo
o e do recep
ptor NMDA a penas no co
orno da raiz dorsal.
d
O nocaute da Ho
omer 1 e 2 não
n
demonsstrou mudanças significa
ativas quand
do comparad
das ao
contrrole. A superexpressão de
d Homer1cc e Homer2b
b leva a uma
a maior sen
nsibilidade ta
anto a
estím
mulos mecânicos quanto ao frio; o no
ocaute de Ho
omer1a levo
ou aos mesm
mos resultado
os e a
superrexpressão da Homer1a leva a u ma diminuição da hipe
ersensibilida
ade causada
a pela
consttrição do nerrvo.
Frentte a estes re
esultados po
ode ser dem
monstrado que a proteín
na Homer trrabalha com
mo um
regulador da sen
nsibilidade e dependendo
o da isoform
ma expressad
da pode leva
ar a um aum
mento
da se
ensibilidade ou diminuiç
ção desta. F
Foi visto neste estudo que o aume
ento de uma das
isoforrmas (Home
er1a) contrib
bui para o a
aumento da
a sensibilidad
de em mod elo de cons
strição
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crônica, o que po
ode vir a se tornar um indicador de
e melhor pro
ognóstico na
a dor neurop
pática.
Existe
em então diferentes funções das i soformas de
e Homer, e elas contrib
buem de ma
aneira
difere
ente para a sinalização
s
em
e um mode
elo de dor ne
europáticaop
peratória.
Referrência: Obarra I, Goulding SP, Hu JJH, Klugmann M, Worle
ey PF, Szum
mlinski KK. Nerve
injury
y-induced ch
hanges in Ho
omer/glutam
mate receptor signaling contribute
c
to
o the develop
pment
and m
maintenance
e of neuropathic pain. Pa
ain. 2013 15
54(10):1932-45.
7. O tálamo pode
e ser a chave
e da comorb
bidade entre esclerose múltipla
m
e dorr
Tem sido descritto na literatura que paccientes com vários tipos de esclero
ose múltipla (EM)
relata
am e sofrem
m com a dor. Uma das possíveis causas
c
seriam
m lesões e a desaferen
ntação
secun
ndária da via espino-talâmico-corticcal, resultando assim, na indução d
da dor centra
al. No
prese
ente trabalho
o, fora testa
ado a hipóte
ese de que as
a alterações temporári as das célullas do
tálam
mo, que porr sua vez nã
ão são dete
ectáveis pelo
os testes co
onvencionaiss de imagem
m por
resso
onância mag
gnética (T1
1w, FLAIR MRI), pode
em explicar os episód
dios focais ou o
parox
xísticos de dor
d central em
e pacientess com EM. Para
P
isso, fo
oi realizada a avaliação micro
estrutural dos te
ecidos em pacientes
p
co m EM que relatavam dor,
d
e então
o, fora aplicado o
exam
me de image
em de Tens
sores de Diffusão por Ressonância
R
Magnética (DTI). O DTI foi
realiz
zado antes e depois de episódios
e
de dor em pacientes com EM.
E
A aqu
uisição de Im
magens de Difusão
D
por Ressonância
a Magnética é uma técn
nica relativam
mente
recen
nte de gera
ação de im
magens que trabalha com
c
a men
nsuração da
as tendência
as do
movimento aleatório das moléculas
m
d
de água em
m um dado
o meio. No rmalmente estas
moléculas se movem
m
deso
ordenadamen
nte em altas velocidades em tod
das as dire
eções,
colidiindo umas com
c
as outra
as assim com
mo com as demais moléculas do m
meio. Tais co
olisões
dão o
origem ao movimento
m
de
e difusão.
O au
umento da ativação talâmica capttada pelo DTI
D
foi significativamentte maior qu
uando
comp
parado com os sujeitos saudáveis.
s
O
Os resultados
s demonstra
aram um aum
mento temporário
anorm
mal e unilatteral da ativ
vação detecttada no tála
amo contrala
ateral em re
elação ao lado do
corpo
o em que o paciente
p
com
m EM sentiam
m dor. Basea
ado no prese
ente achado foi sugerido
o que:
I) o DTI pode se
er frequente
emente apliccado como uma técnica
a de imagem
m sensível para
p
a
cção de processos patológicos asso
ociados com
m a EM que não são de
etectáveis co
om as
detec
estratégias conv
vencionais de
d imagem; II) processos patológicos tempo rários no tá
álamo
ode explicarr o aumento e diminuição dos si ntomas com
mo os
"aparrentemente normal" po
episó
ódios de dor central; III)) estudos ad
dicionais em pacientes com
c
EM com
m dor central pode
ser rrealizada para investiga
ar como as alterações talâmicas ocorrem junttamente com
m dor
centrral, e assim
m, evidenciarr de qual fo
orma o tála
amo pode ser
s
uma áre
ea importan
nte na
como
orbidade entre EM e dor..
Referrência: Depp
pe M, Müller D, Kugel H
H, Ruck T, Wiendl H, Meuth
M
SG. D
DTI detects water
diffus
sion abnorm
malities in th
he thalamus that correla
ate with an extremity p
pain episode
e in a
patient with multtiple sclerosiis. Neuroima
age Clin. 201
13 2:258-62.
8. Ke
etamina e de
epressão
A cettamina, um anestésico bloqueador do receptorr do canal iô
ônico de N- metil-D-aspartato
(NMD
DAR) foi capaz de induzir efeitoss antidepres
ssivos rápidos e robusstos em mo
odelos
experrimentais co
om roedores
s e em paci entes com depressão refratária
r
ao
o tratamento
o com
outro
os antidepressivos. No entanto,
e
os efeitos colaterais psicollógicos agud
dos marcanttes de
cetam
mina complic
cam a interp
pretação de ambos os dados pré-clín
nicos e clíniccos. A cetam
mina é
de uso corrente tanto como anestésic o veterináriio e humano. Sua açã o é chamad
da de
"disso
ociativa", o que significa
a que a men
nte está "sep
parada" do corpo.
c
Em m
muitos casos, essa
separração resulta
a em alucina
ações profun
ndas e a sen
nsação de entrar em ou
utra realidade. Em
uso h
humano, um
m benzodiaza
apínico é ge
eralmente usado junto com
c
a cetam
mina para in
nduzir
amné
ésia sobre as
s "reações adversas".
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Usando eletroencefalografia quantitativ
va (EEG) pa
ara avaliar objetivamen
nte doses de um
análo
ogo da cetam
mina, a AZD6765 (lanice
emina), um trabalho rec
cente demon
nstrou o pottencial
de bloqueadores
s dos canais
s de NMDA
A para produzir eficácia
a antidepresssiva sem efeitos
e
colate
erais psicoto
omiméticos e dissociatiivos. Um to
otal de 152 pacientes d
deprimidos de
d 30
clínicas diferente
es participou
u do estudo
o. Cinquenta
a pacientes foram subm
metidos à te
erapia
intrav
venosa com uma soluçã
ão salina, pl acebo. A ou
utra porção de 102 paciientes foi dividida
mparação com
em d
dois grupos, recebendo
o uma dose
e diferente da lanicemiina. Em com
c
o
place
ebo, o comp
posto mostro
ou efeito an
ntidepressivo
o rápido e significativo
s
que permaneceu
duran
nte várias se
emanas após
s um período
o de adminis
stração de trrês semanass.
Além disso, o controle por placebo demonstro
ou que a resposta a
antidepressiv
va de
bloqu
ueadores do
o canal de NMDA pod
de ser man
ntida com a administrração repettida e
interm
mitente da droga.
d
Juntos, estes dad
dos fornecem
m um caminh
ho para o de
esenvolvimen
nto de
novas
s terapias com
c
base em
m glutamaté
érgicos para o tratamen
nto de transstornos de humor
h
refrattários. Entre
etanto, aind
da pode lev
var anos an
ntes da cetamina ser aprovada para o
tratamento da de
epressão: es
sse processo
o exigirá ens
saios clínicos significativ
vamente ma
aiores,
além de avaliaçõ
ões os resu
ultados em longo prazo
o. A cetamina também
m já está fo
ora de
qualq
quer proteçã
ão patentária, o que si gnifica que ela não é particularme
ente rentáve
el; as
emprresas farmac
cêuticas não estão intere
essadas em financiar ess
ses estudos....
Fonte
es:
 http://ww
ww.theverge
e.com/2013//10/16/4844
4386/big-pha
arma-ketam
mine-to-treatdepressio
on
 http://ww
ww.theverge
e.com/2013//5/21/43513
394/ketamine-hallucinog
genic-to-trea
atdepressio
on
 http://ww
ww.nature.com/mp/jourrnal/vaop/nc
current/full/m
mp2013130a
a.html
9. Ro
oedores do deserto
d
apres
sentam men
nor sensibilid
dade à dor
A dor é um mec
canismo ada
aptativo que
e avisa o orrganismo ao risco de da
anos nos tecidos.
Assim
m, a sensibiilidade à do
or é essenciial para a sobrevivênci
s
a. Muitos a nimais prod
duzem
venenos que prov
vocam dor, provavelmen
nte como um
m mecanismo de defesa para dissua
adir os
adores. Exis
stem alguns
s exemplos de predado
ores que são
o resistente
es aos “alim
mentos
preda
dolorrosos”. Eles possuem
p
neurônios nociiceptivos sen
nsoriais com alto limiar d
de ativação.
Um tipo de es
scorpião do deserto, o escorpião
o casca (Centruroides sculpturatu
us ou
Centrruroides exiilicauda) é conhecido
c
p or uma pica
ada que pro
ovoca dor in
ntensa, que pode
perdu
urar por horras, e ser potencialmen
p
nte letal. Existe um roedor, o south
hern grassh
hopper
mous
se (Onychom
mys torridus
s), que pode
e ser encon
ntrado em áreas
á
desértticas do Méx
xico e
Estad
dos Unidos da
d América. Esta espéccie de roedo
or possui um
ma mutação em no gene que
codifiica uma subunidade do canal de sód
dio, Nav1.8 (SCN10A). Esta
E
mutaçã
ão, que induz
z uma
altera
ação na sequência de aminoácidos na proteína,, faz com qu
ue este anim
mal seja imu
une ao
veneno produzido
o pelo escorrpião da espé
écie Centrurroides sculptturatus, pode
endo desta forma
alime
entar-se dele
e.
A fim
m de entender como as toxinas pod
dem afetar os neurônio
os sensoriaiss nociceptivo
os, os
pesqu
uisadores av
valiaram peq
quenos neurrônios sensoriais do gânglio da raiz dorsal (DRG
G) dos
animais O. torrridus e em
e
camun dongos comuns. Assim, ao fa
azerem reg
gistros
eletro
ofisiológicos,, na presen
nça da tox
xina, para medir
m
a atiividade de canais de sódio
dependentes de voltagem Nav 1.7 e Na
av 1.8, resp
ponsáveis pe
ela geração e manutenç
ção de
poten
nciais de açã
ão e, portan
nto, de sinallização da dor,
d
foi observado a tox
xina poderia atuar
sobre
e os canais excitatório Nav
N
1.7 esti mulando-os, mas a toxina agia sob
bre os canais Nav
1.8 b
bloqueando-o
os. O bloque
eio de Nav 1
1.8 e não de
e Nav 1.7 tem vantagen s, já que Na
av 1.8
pode ser um me
elhor alvo te
erapêutico em
m relação ao Nav 1.7, pois este te
em uma estrrutura
basta
ante conserv
vada em rellação a outrros canais de
d sódio no cérebro. Esstas constattações
explic
cam porque os O. torrid
dus eram ressistentes aos
s efeitos dolorosos da to
oxina, e leva
anta a
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possibilidade de que os peptídeos pressentes no veneno
v
pode
em efetivam
mente bloquear a
sinaliização de do
or nessa espé
écie.
Para testar essa ideia, os pe
esquisadoress injetaram nas duas espécies de a
animais a to
oxina,
seguiida de form
malina. Como
o previsto, o pré-tratam
mento dos Mus
M
musculu
us com a to
oxina,
sensibiliza os aniimais à injeç
ção de forma
alina subseq
quente, o que foi verifica
ado pelo aum
mento
do nú
úmero de lambidas em comparação
o com os animais pré-tra
atados com solução salina. Já
nos a
animais O. to
orridus foi ve
erificado um
ma resposta oposta,
o
indic
cando analge
esia. O vene
eno do
escorrpião tornou
u os roedore
es do deserrto menos sensível
s
à fo
ormalina, m ostrando qu
ue ele
realm
mente funciona como um
m analgésico .
Os pesquisadores foram inv
vestigar se h
havia algum
ma alteração na estrutu
ura dos cana
ais de
sódio
o, que explic
caria a maiorr resistência
a ao veneno nos animais
s de deserto
o. Ao comparar as
sequê
ências de aminoácidos
s entre ass duas esp
pécies, obse
ervaram qu
ue nos roe
edores
domé
ésticos, um resíduo de glutamina, na sequênc
cia proteica, é substituíído por um ácido
glutâmico, com carga negattiva, nos an
nimais O. to
orridus, perm
mitindo que os peptídeos do
veneno se liguem
m ao canal e inibem a ccorrente de entrada,
e
bloqueando a ssinalização da
d dor
para o sistema nervoso central. Portanto
o, escorpiões
s do deserto
o se juntam à lista de an
nimais
que oferecem mais
m
do que
e uma picad
da dolorosa.. Toxinas do veneno d
desses escorpiões
podem modular canais iônic
cos, tornand
do-se possív
veis moléculas que pod
dem vir a serem
s
droga
as analgésica
as.
Referrência: Rowe AH, Xiao Y, Rowe M
MP, Cummins TR, Zakon
n HH. Volta
age-gated so
odium
chann
nel in grasshopper mice
m
defend
ds against bark scorrpion toxin.. Science. 2013
342(6
6157):441-6
6.
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