www
w.dol.innf.br
Arquivo
o de ediçõ
ões: Dezem
mbro de 20
013 - Ano 14 - Núm ero 161
Divullgação Cien
ntífica
1. Cin
nco recomen
ndações para
a o tratamen
nto da enxaq
queca e dor de cabeça
Em 2
2012, a fund
dação ABIM (American Board of In
nternal Mediicine) lançou
u uma camp
panha
cham
mada Choosin
ng Wisely®. O objetivo do projeto foi
f incentivarr a discussão
o entre médicos e
pacie
entes sobre os cuidados médicos qu
ue podem se
er desnecess
sários ou m esmo prejud
diciais
aos p
pacientes. Os
O líderes do
d projeto cconvidaram sociedades médicas pa
ara apresentarem
listas
s de cinco recomendaç
r
ões que oss médicos e pacientes devem que
estionar a fiim de
fazerrem decisõe
es sábias sobre
s
os cu
uidados ma
ais adequad
dos baseado
os em situ
uações
indiviiduais. A American
A
Headache
H
S
Society (AHS) divulgou
u uma lista
a de teste
es ou
proce
edimentos específicos
e
que são re
ealizados co
omumente, mas que n
nem sempre
e são
neces
ssários para o tratamento da enxaq
queca e cefa
aleia. As cinc
co recomend
dações divulgadas
são:
 Não realiizar estudoss de neuroim
magem em pacientes co
om dores de
e cabeça estáveis
que atendem aos crittérios para e
enxaqueca;
 Não realiizar tomogra
afia computa
adorizada pa
ara dor de cabeça
c
quan
ndo a resson
nância
magnétic
ca está dispo
onível, excetto em casos de emergência;
 Não reco
omendar des
sativação cirrúrgica de pontos
p
nevrá
álgicos da en
nxaqueca fo
ora de
um estud
do clínico;
 Não presscrever medicamentos ccontendo op
piáceos ou barbitúricos
b
como tratam
mento
de primeira linha parra transtorno
os de dor de cabeça reco
orrente;
 Não reco
omendar o uso
u
prolong ado ou freq
quente de medicamento
m
os de venda
a livre
(OTC, ov
ver-the-counter) para a d
dor de cabeç
ça.
Referrência e fontte:
 Loder E, Weizenbau
um E, Frishb
berg B, Silb
berstein S; American H
Headache Society
Choosing
g Wisely Tas
sk Force. Ch
hoosing Wise
ely in Heada
ache Medicin
ne: The Ame
erican
Headache
e Society's List of Five
e Things Ph
hysicians and Patients S
Should Que
estion.
Headache
e. 2013 53(1
10):1651-9.
 http://ww
ww.medcentter.com/Med
dscape/conte
ent.aspx?id=
=103924&pid
d=102
2. Crianças cauca
asianas recebem mais a nalgésicos em
e hospitais
pesquisa reallizada pelos Centros de Controle e Prevenção
P
de
e Doenças (C
CDC) dos Es
stados
Em p
Unido
os, com um
ma população amostral de 2.298 de
d registros
s de casos de atendim
mentos
realiz
zados em su
ujeitos com menos de 2
21 anos de idade em urgências
u
de
e hospitais norten
amerricanos. Cerc
ca de 53% das
d crianças avaliadas eram
e
caucasiianas, 24% eram negras sem
ascen
ndência latin
na, 21% eram
m latinas e a
as restantes de outros grupos étnico
os ou raciais.
Os re
esultados mostraram qu
ue 27,1% d
das crianças brancas qu
ue relataram
m ter dores fortes
receb
beram analg
gésicos, fárm
macos que fforam administrados ap
penas a 15,,8% das crianças
negra
as, 18,9% das latinas e 7,1% das crrianças de outras etnias nas mesma s condições..
As co
onclusões mostraram
m
ainda que ass crianças negras
n
tinha
am uma pro
obabilidade 68 %
superrior de perm
manecer mais de seis ho
oras para receber atendimento nas urgências do que
as ca
aucasianas, embora
e
não existissem d
diferenças significativas em termos estatísticos entre
as etnias nos resultados de testes de dia
agnósticos.
Os pa
acientes dos
s grupos de minorias ta
alvez estejam
m mais prop
pensos a bu scar atendim
mento
em p
prontos-soco
orros, nos quais o tem
mpo de espera é maior, mas ta
ambém pode ser
preco
onceito racia
al.
Referrência e fontte:
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Johnson TJ, Weaverr MD, Borre
ero S, Davis EM, Myas
skovsky L, Zuckerbraun
n NS,
Kraemer KL. Association of race and ethnicitty with mana
agement of a
abdominal pain
p
in
the emerrgency deparrtment. Pediiatrics. 2013
3 132(4):e85
51-8.
http://no
oticias.uol.co
om.br/saude//ultimas-notticias/redaca
ao/2013/10//12/criancasnegras-e-latinas-tend
dem-a-receb
ber-menos-a
analgesicos-n
nos-eua.htm
m

3. A m
modulação do
d reflexo de
e retirada no
ociceptivo po
or odores agradáveis e d
desagradáveis
Muita
as evidências sugerem que os odorres possuem
m a capacida
ade de mod
dular a percepção
dolorrosa em hum
manos. Sabe
e-se que a e
exposição a um estímulo odorífero,, percebido como
agrad
dável ou desagradáve
d
l, pode ev
vocar memó
órias e pro
oduzir sensa
ações com forte
comp
ponente emocional. Curiosamente,, os efeitos
s dos odore
es têm sido
o relacionad
dos à
altera
ação de estrruturas do sistema
s
límb
bico, as quaiis são as me
esmas estru
uturas anatô
ômicas
envolvidas no pro
ocessamento
o e percepçã
ão da dor.
ado na hipó
ótese de que o odor se
eria capaz de
d modular o controle descendente dos
Basea
neurô
ônios da me
edula espinal, avaliou-sse a magnitude do refflexo de rettirada nocice
eptivo
(RRN
N) gerado a partir da estimulaçã o elétrica do nervo sural
s
de de
ezoito volun
ntários
saudá
áveis enqua
anto estes cheiravam substâncias
s com odor agradável,, desagradá
ável e
neutrro. Também foi avaliada
a a percepçã
ão subjetiva da dor, apó
ós a exposiçção aos estímulos
citado
os.
Observou-se que
e a magnitud
de do RRN fo
oi significativ
vamente ma
aior após a e
exposição ao
o odor
desag
gradável, e que esta foi reduzida a pós o estím
mulo olfativo agradável. De igual mo
odo, o
relato
o da percep
pção da dor foi reduzido
o na presen
nça de odorres que evoccavam sens
sações
agrad
dáveis.
Esses
s resultados mostram que o estímu
ulo olfatório, dentre outrras modalida
ades de estímulos
com diferentes valências emocionais
e
anteriormen
nte estudados, é capa
az de modu
ular a
nocic
cepção espin
nal em huma
anos. Assim , sugere-se que os efeitos positivo
os do odor podem
p
ser u
usados, isoladamente ou
u em combin
nação com outras
o
modalidades de a
alívio da dor, para
o trattamento de diferentes síndromes do
olorosas.
Referrência: Barto
olo M, Serra
ao M, Gamg
gebeli Z, Alp
paidze M, Pe
errotta A, Pa
adua L, Pierrelli F,
Napp
pi G, Sandrini G. Modullation of the
e human no
ociceptive fle
exion reflex by pleasan
nt and
unple
easant odors
s. Pain. 2013
3. 154 (2013
3) 2054–205
59.
4. Foi desenvolvido aplicativo
o para pacie ntes com do
ores de cabeça crônica
onstante cre
escimento tecnológico
t
num mundo contempo
orâneo criam
m facilidade
es no
O co
cotidiano das pessoas.
p
Es
sses avançços acontec
cem de ma
aneira rápi da, inerentte às
ssidades do ser humano
o, já que a ffinalidade ev
volutiva exig
ge obter ressultados eficientes
neces
mediante a reso
olução de uma problem
mática. Pacie
entes que sofrem com dores de cabeça
er ser acompanhados po
or um aplica
ativo criado para celularres, o qual tem
t
a
crônica vão pode
finalid
dade de registrar pelo paciente
p
suass frequências de dores de
d cabeça be
em como criar um
banco
o de dados
s que estarrá disponíve
el ao médiico. Nesse intuito a p
promessa de um
tratamento mais específico e embasado em registros. No caso das
d dores de
e cabeça crônicas,
é fun
ndamental que o paciente mantenh a um diário
o para registtrar a frequê
ência com que
q
as
crises
s aparecem e quais foram os fatoress desencadeantes.
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Figura 1: Aplicativo perm
mite registra
ar frequência
a e intensid
dade da dorr, entre outras
info
ormações. (F
Foto: Dor de
e Cabeça App
p/Divulgação
o)
Usualmente o tratamento es
specializado de cefaleia
as costuma utilizar de a
anotações em
m um
caderrno de dado
os, uma espé
écie de diár io de dor de
e cabeça, no
o qual é ano
otado diariam
mente
frequ
uência e a du
uração dos episódios
e
de
e cefaleia. Diante da displicência e d
da dificuldad
de dos
pacie
entes manterr uma regula
aridade em ccarregar ess
se caderno, um
u grupo de
e neurologisttas de
Belo Horizonte re
esolveram criar
c
um apl icativo para celular que
e pudesse de
esempenharr essa
funçã
ão.
A ferramenta perrmite que o paciente an
note os dias em que teve dor de cab
beça, qual fo
oi sua
intensidade, se houve
h
algum
m fator desen
ncadeante – como perío
odo menstru
ual, estresse, falta
de so
ono – se o paciente tomou algum m
medicamento, entre outro
os dados. O aplicativo fa
az um
cruza
amento de informações e cria relattórios sobre o histórico do paciente
e, que podem ser
envia
ados para o médico.
m
A esp
perança seria que as fac
cilidades da modernidad
de evitassem
m que processsos doloros
sos de
carátter agudo se
e tornem crônicos, uma v
vez que isto
o dificulta o tratamento
t
e o diagnósttico. O
aplica
ativo está disponível gratuitamente
e na Apple App
A
Store e também pa
ara celulares
s com
sistem
ma Android.
Fonte
e: http://g1
1.globo.com//bemestar/n
noticia/2013//11/pesquisa
adores-criam
m-aplicativo--parapesso
oas-com-dorr-de-cabeca--cronica.htm
ml

3

www
w.dol.innf.br
Ciên
ncia e Tecno
ologia
5. CC
CL-1: uma quimiocina ch
have para o d
desenvolvim
mento da dorr neuropática
a
A IAS
SP define do
or neuropática como um
ma condição
o dolorosa iniciada ou ccausada porr uma
lesão
o primária ou
o disfunção
o no sistem
ma nervoso.. Essa patologia resultta de lesões
s que
acom
metem o sisttema nervos
so central o
ou periférico
o e envolvem mudança
as patofisioló
ógicas
múltiplas dentro do sistema nervoso pe
eriférico e central através de altera
ações seque
enciais
que e
englobam prrimeiramente
e a alteração
o no perfil atividade das
s fibras nocicceptivas aferrentes
primá
árias. Essa atividade anormal e
está relacion
nada com o aumento
o da expre
essão,
distribuição e cinética de can
nais de sódio
o voltagem dependente
d
(Nav),
(
da lib
beração de fa
atores
de crrescimento no
n local da le
esão, nos ne
ervos adjace
entes ou no GRD (gângliio da raiz do
orsal).
Na m
medula esp
pinal ocorre a liberaçã
ão excessiv
va de neurrotransmisso
ores excitattórios,
principalmente de
d glutamatto. O glutam
mato age nos
n
receptores glutama
atérgicos do
o tipo
A, que são
o receptores
s ionotrópiccos envolvid
dos com a transmissã
ão nocicepttiva e
NMDA
plastiicidade sináptica. Os re
eceptores N MDA são co
ompostos po
or quatro su
ubunidades, duas
NR1 e duas NR2 ou NR3, sen
ndo descrito que a fosforrilação dessa
as subunidad
des pode mo
odular
positivamente a sua atividad
de e conseq
quentemente
e a transmis
ssão sinápticca. Além dis
sso, é
comu
umente obse
ervado o aumento da a
atividade de células da glia (micróg
glias e astró
ócitos)
que liberam fattores de crrescimento e citocinas//quimiocinas
s que agem
m em neurrônios
altera
ando a sua
a atividade e contribui ndo para o desenvolvimento da dor neurop
pática.
Recen
ntemente, foi
f
publicado um traba
alho na rev
vista Cell Death
D
and Disease no qual
pesqu
uisadores in
nvestigaram o papel da
a quimiocina
a CCL-1 no desenvolvim
mento da alodinia
mecâ
ânica após a lesão de nervos perriféricos, sendo descrito
os ao longo
o do trabalho os
seguiintes resulta
ados:
 Aumento
o do RNAm da
d CCL-1 no
o GRD (3 hrs, 1 e 3 dias) e na med
dula (3 hrs), bem
como o aumento
a
des
ssa quimiocin
na no sétimo
o dia após a lesão de ne rvos;
 Aumento
o do RNAm do
d receptor da CCL-1, o CCR-8, na
a sexta hora
a após a les
são de
nervos, sendo
s
que este recepttor está loca
alizado tantto em neurô
ônios quantto em
células gliais no corno dorsal da medula espiinal.
Com o intuito de confirmar a relevância funcional da
a CCL-1, foi administrad o anticorpos
s antiCCL1 pela via inttratecal e tan
nto a adminiistração proffilática (10 min
m antes da
a lesão de ne
ervos)
q
neurropático já estar instala
ado (7 dias após a lessão) foi capaz de
quanto após o quadro
reduz
zir de modo
o dose depe
endente a a
alodinia mec
cânica. O in
nverso tamb
bém é valid
do, ao
administrar-se a CCL-1 na medula es pinal observ
vou a reduç
ção do limiiar mecânico
o dos
animais, sendo esse
e
efeito era mediad
do por recep
ptores NMDA
A, pois o trratamento com
c
o
MK80
01 (antagon
nista NMDA)) reverteu p
parcialmente
e o desenvo
olvimento d
da alodinia. Além
disso
o, observou-s
se um aume
ento do núm
mero de spike
es de neurôn
nios ao se re
egistrar o nú
úmero
de p
potenciais ex
xcitatórios pós-sináptico
p
os de neurônios da su
ubstância g elatinosa ap
pós a
injeçã
ão de CCL-1 na medula.
A quimiocina CCL-1 causou a fosforilaçã
ão tanto da subunidade NR1 e NR2
2b dos recep
ptores
NMDA
A, aumento da expressã
ão do RNAm
m para marcadores de astrócitos (G FAP) e micrróglias
(Iba-1) na medula espinal
Dessa
a forma, esse traballho mostro u que a CCL-1 é uma quimi ocina chav
ve no
desen
nvolvimento da dor ne
europática a
através da modulação de transmisssão nocice
eptiva,
fosforilação NR1
1, NR2b, au
umento da atividade de
d astrócito
os/micrógliass e liberaçã
ão de
citociinas.
Referrência: Akim
moto N, Honda K, Uta D
D, Beppu K, Ushijima Y, Matsuzaki Y, Nakashim
ma S,
Kido MA, Imoto K, Takano Y,
Y Noda M. CCL-1 in th
he spinal corrd contribute
es to neurop
pathic
pain induced by nerve
n
injury. Cell Death Dis. 2013 20;4:e679.
2
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6. Ido
osos tem capacidade mo
oduladora en
ndógena red
duzida
A dorr crônica ac
comete uma parcela con
nsiderável da população
o, tendo ênfa
ase na popu
ulação
idosa
a, cerca de 60% dos idosos acim
ma de 65 anos tem qu
ueixas de d
dores crônicas. O
deseq
quilíbrio da modulação
m
endógena
e
po
ode levar a quadros
q
de dores
d
crôniccas ou até mesmo
m
acenttuarem essa
as condições
s. Há eviden
ncias que o envelhecime
ento está re
elacionado a uma
ativid
dade reduzid
da da capacid
dade modula
adora da dorr.
A partir de um modelo exp
perimental q
que ativa o controle des
scendente, d
desencadeando a
cham
mada offset analgesia,
a
pesquisadore
es exploraram
m aspectos temporais d
do processam
mento
da do
or e investigaram as dife
erenças de id
dades e sexo
o, relacionan
ndo-os a dife
erente capac
cidade
de m
modulação endógena da
a nocicepção
o. O estudo foi realizad
do com grup
pos de adultos e
idoso
os saudáveis
s, submetend
do- os a esttímulos térm
micos doloros
sos em dois locais espec
cíficos
(ante
ebraço e palm
ma da mão).
Os re
esultados demonstram que
q
o envelh
hecimento es
stá relaciona
ado de fato ccom a reduç
ção da
capac
cidade mod
dulatória da dor, demo
onstrando maiores
m
scores de dor e menor offset
analg
gesia, com isso,
i
os idos
sos se torna
am mais vu
ulneráveis à cronificação
o da dor e a um
maior risco de de
esenvolver doenças
d
crôn
nicas, possuindo quadros
s mais intenssos do que de
d um
adultto, enquanto
o que não ho
ouve diferençças relaciona
adas ao sexo
o.
A partir destes resultados, os autores propuseram
m algumas possíveis
p
rel ações entre
e essa
intensificação de
e dor em idosos e meccanismos ce
entrais e periféricos, ex
xibindo alterrações
funcio
onais e bio
oquímicas nesses meca
anismos e dando
d
ênfas
se no proce
esso do controle
desce
endente que
e se torna prejudicado. A partir des
ste experime
ento podem--se explorarr cada
vez m
mais os mecanismos que
e ainda são d
desconhecid
dos e que podem está re
elacionados com
c
a
cronifficação da dor observada nas popula
ações idosas
s.
Referrência: Naugle KM, Cruz-Almeida Y, Fillingim
m RB, Riley JL 3rd. Offfset analgesia is
reduc
ced in older adults. Pain. 2013 154( 11):2381-7..
7. Grrau de dete
erioração da qualidade d
de vida em pacientes com
c
dor crô
ônica associada a
neuro
opatia
A inc
cidência e as
s características da dor neuropática
a associada a problemass de coluna ainda
não fforam totalm
mente esclarrecidos. Um estudo pub
blicado na re
evista Journa
al of Orthop
paedic
Scien
nce, investigou a prevalê
ência de dorr neuropática
a e do grau de deteriora
ação da qualidade
de v
vida (QV) em pacientes
s com dor crônica ass
sociada com
m problemass de coluna
a que
visita
aram ambula
atórios de orrtopedia.
Este estudo tran
nsversal foi realizado e m 1.857 pa
acientes recrutados dass 137 institu
uições
médicas em todo
o o país. Os participante
es eram hom
mens e mulheres com id
dades entre 20-79
anos,, com uma história de dor
d relacion ada com coluna por pelo menos trrês meses, e uma
escala visual ana
alógica (EVA)) pontuação de pelo menos 30 em relação
r
à sem
mana anterio
or. Os
entes foram selecionados
s através de
e um questio
onário de tria
agem dor ne
europática. O grau
pacie
de de
eterioração da
d QV e sua
a correlação com a presença de dorr neuropática
a foram avaliados
utiliza
ando a Pesquisa de Saúd
de Short Forrm com 36 questões
q
(SF
F- 36).
Segundo os resu
ultados, a prrevalência d
de dor neuro
opática foi de
d 53,3 %. Foi relativam
mente
eleva
ada em pacientes com
m mielopatiia cervical espondilótic
ca (77,3 %
%) e ossifiicação
ligam
mentar (75,7
7%) e rela
ativamente baixo em pacientes com dor lom
mbar (29,4%) e
espon
ndilólise (40,4%). Apena
as 56,9 % d
dos pacientes
s com radicu
ulopatia fora
am diagnosticados
com dor neuropá
ática. Análise
e de regresssão logística identificou vários fatore
es de risco, como
idade
e avançada, dor, duraçã
ão da doençça de pelo menos
m
seis meses,
m
e lessões cervicais. Na
avalia
ação da QV
V, o funcio
onamento ffísico, a função física,, a função emocional e o
funcio
onamento so
ocial foram severament e afetados, e essa tendência foi ma
ais acentuad
da nos
pacie
entes que era
am mais pro
opensos a te r dor neurop
pática.
O esttudo concluiu que a freq
quência da d
dor neuropáttica foi maio
or em pacien
ntes com do
oenças
assoc
ciadas com danos na medula
m
esp inhal e men
nor em pac
cientes com doenças que se
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manifestam principalmente como dor ssomática. Um
m viés em direção
d
sinto
tomas alodin
nia no
questtionário de triagem pode
p
ter re
esultado na
a incapacida
ade de dia
agnosticar a dor
neuro
opática em alguns
a
pacientes com ra diculopatia.
Referrência: Yamashita T, Ta
akahashi K, Yonenobu K,
K Kikuchi SI.
S Prevalencce of neurop
pathic
pain in cases with
h chronic pain related to
o spinal disorrders. J Orth
hop Sci. 201 3.
8. Co
onjugado de
e substância
a P e neurrotoxina bottulínica conttribui no tra
atamento da dor
neuro
opática
A dor neuropátic
ca é uma co
ondição deb ilitante resu
ultante de danos as via s de transm
missão
senso
orial do siste
ema nervoso
o periférico e central. Um
m novo trata
amento de do
ores neuropáticas
crônicas tem com
mo alvo os neurônios
n
qu
ue processam a dor, ba
aseando-se n
na sua exprressão
eceptores mo
oleculares es
specíficos.
de re
Isto foi demonsttrado em camundongoss, onde os pesquisadores inativarram os neurônios
ceptivos nos camundong
gos usando a substânc
cia P conjugada com a toxina botu
ulínica
nocic
T/A-LC:SP) como ligan
(BoNT
nte do NK1
1R (receptorr de neuroq
quinina 1), este recep
ptor é
expre
esso pelos neurônios do sistema nerrvoso central.
Para medir o estímulo
e
nocivo, foi re
ealizado um
m ensaio de
e nocicepeçção orofacia
al nos
camu
undongos co
om neuropatia induzid
da por um
m agente quimioterápicco, o Taxo
ol. Os
camu
undongos foram treinad
dos para beb
ber leite condensado diluído ao fazzer contato facial
com dois estimulladores térm
micos e pode
eriam escolher experime
entar um esttímulo nocice
eptivo
térmiico para obter a recom
mpensa, o le
eite condens
sado, ou op
ptar por não
o experimen
ntar a
nocic
cepção, absttendo-se da
a recompen sa. Um gru
upo recebeu
u injeções d
do conjugad
do na
cisterrna magna (“abertura” que fica e
entre o bulbo e o cerebelo e arm
mazena o líquido
cefalo
orraquidiano
o) e o grupo controle reccebeu injeção de PBS.
Os re
esultados mostraram
m
qu
ue nos cam
mundongos que
q
recebera
am o conjug
gado de BoNT/ALC:SP
P, houve a diminuição da hiperal gesia térmica, fazendo
o com que os camundongos
suporrtassem porr mais tempo o contato com os estimuladores térmicos, qu
uando comp
parado
com os camundo
ongos contro
oles, que recceberam PBS
S também po
or injeção na
a cisterna magna.
m
Com isso, os autores conc
cluíram que os conjugados de toxina botulín
nica são ag
gentes
extre
emamente promissores para suprim
mir a atividad
de neuronal e que o co
onjugado BoNT/ALC: S
SP pode ser um agente útil para o tratamento da dor crôn
nica, pela ina
ativação do NK1R
em neurônios.
Referrência: Musttafa G, And
derson EM, Bokrand-Donatelli Y, Neubert JK, C
Caudle RM. Antinocic
ceptive effect of a conjug
gate of subsstance P and
d light chain of botulinum
m neurotoxin
n type
A. Pa
ain. 2013 154
4(11):2547--53.
9. AINES pode prrevenir problemas de me
emória após
s uso clínico da maconha
a
aconha tem sido utilizada há milhare
es de anos no
n tratamento da dor crrônica a epilepsia.
A ma
O priincípio ativo da maconh
ha, o ∆(9)-te
etra-hidrocanabinol (∆9-THC) e as drogas derivados
deste
e composto foram aprovados pe
ela Food an
nd Drug Ad
dministration
n (FDA) pa
ara o
tratamento de náuseas
n
e vômitos em
m pacientes que são submetidos
s
a quimiote
erapia.
Entre
etanto, estes
s fármacos não
n
têm sido
o aprovados para outros
s tratamento
os clínicos, is
sso se
deve em parte por
p
causa de
d efeitos se
ecundários induzidos pe
elo ∆9-THC. Além disso
o, não
existe
em tratamen
ntos eficazes
s e aprovado
o pelo FDA para estes efeitos
e
colate
erais, porque, até
agora
a, pouco se
e sabe sobre
e as vias m
moleculares subjacentes
s a estas de
eficiências. Neste
traba
alho, fica evidenciado
e
que as de
eficiências sinápticas
s
e cognitivas causadas pelas
expos
sições repetidas ao ∆9-T
THC estão a ssociadas co
om a indução da ciclo-ox
xigenase-2 (COX(
2), uma enzima induzível que converte o ácido araq
quidônico em
m prostanoide
es no encéfa
alo de
animais. A induç
ção da COX-2 pelo ∆9--THC é med
diada por su
ubunidades β
βγ da prote
eína G
acopllada ao rece
eptor endoca
anabinoide d
do tipo CB1. A inibição farmacológic
f
ca ou genétiica da
COX--2 bloqueia a baixa regulação e internalizaç
ção dos receptores gl utamatérgic
cos, e
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tamb
bém, bloqueia as altera
ações da de
ensidade dos espinhos dendríticos de neurônios do
hipoc
campo induz
zida pela exposição re
epetida ao ∆9-THC.
∆
De
e fato, a ab
blação da COX-2
C
tamb
bém elimina a deficiênc
cia no poten
ncial de long
ga duração (contribuind
do assim, para
p
a
plastiicidade sináptica), na cognição
c
e e
em memória
as aversivas. Já foi dem
monstrado que os
efeito
os benéficos
s da diminuição placas a
amiloides e da neurode
egeneração ccausada pelo ∆9THC em animais
s com a doe
ença de Alzh
heimer são mantidas na
a presença d
de COX-2. Sendo
S
assim
m, estes res
sultados sug
gerem que a aplicabilid
dade da maconha mediicinal poderia ser
ampliada pela iniibição simulttânea de CO X-2.
Referrência: Chen
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ng ZQ, Wu Y,
Y Yang H, Tang YP, Sun
n H, Song Y, Chen
C. ∆
∆(9)-THC-Cau
used Synap
ptic and Me
emory Impa
airments Arre Mediated
d through COX-2
C
Signa
aling. Cell. 2013
2
21;155(5):1154-65
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