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1. Ca
andesartana é tão eficaz quanto o prropranolol na
a prevenção de enxaque
eca
Pesqu
uisadores no
oruegueses revelam qu
ue o medicamento cand
desartana, u
usado comum
mente
no trratamento da hipertensã
ão arterial, é tão eficaz
z quanto o propranolol na prevenção de
ataqu
ues de enxaq
queca.
O esttudo conduz
zido na Univ
versidade No
orueguesa de
d Ciência e Tecnologia (NTNU) con
nsistiu
de um
m teste triplo cego. Isto
o significa qu
ue nem os pacientes, nem os médico
os e nem aq
queles
que analisaram os resulta
ados sabiam
m se os pacientes
p
tinham receb
bido placeb
bo ou
medicamentos.
Os pe
esquisadores testaram candesartan
c
na e propran
nolol. Ao tod
do, 72 pacie ntes particip
param
do es
studo, o mes
smo número
o que há dezz anos, pois a nova pesq
quisa é um a
acompanham
mento
do es
studo de um
ma década da
a NTNU. Este
es pacientes
s apresentam
m ataques d e enxaqueca
a pelo
meno
os duas veze
es ao mês. Os paciente
es receberam
m tratamento (candesarrtana, propranolol
ou placebo) por 12 semanas e também fforam submetidos há qu
uatro seman
nas antes do início
e enttre os períod
dos de tratam
mento sem q
qualquer me
edicação. Assim, cada pa
aciente participou
do es
studo por qu
uase um ano.
A can
ndesartana faz parte de uma clas se de medicamentos chamada de bloqueadorres de
angio
otensina II. Ensaios clíínicos indica
am que os inibidores da
d enzima de conversã
ão de
angio
otensina e os
o bloquead
dores dos rreceptores da
d angiotensina II são eficazes para o
tratamento proffilático da enxaqueca. Estes res
sultados são
o confirmad
dos por es
studos
farma
acoepidemio
ológicos, gen
néticos e fisiiológicos. Alé
ém disso, sa
abe-se que o sistema re
eninaangio
otensina tem efeitos neurofisioló
ógicos, químicos e imunológicoss relevante
es na
fisiop
patologia da enxaqueca. Baseados n
nestas evidên
ncias, estudo
os indicam q
que os efeito
os dos
inibid
dores da enz
zima de con
nversão de a
angiotensina
a e dos bloq
queadores d
dos receptorres da
angio
otensina II sobre
s
a enxa
aqueca prova
avelmente não
n
são atrib
buídos aos sseus efeitos sobre
a pre
essão arteria
al. No entanto, o mecan
nismo para o efeito antii-enxaqueca da candesa
artana
ainda
a não está es
sclarecido.
A pes
squisa receb
beu apoio pa
arcial da AstrraZeneca. No entanto, os
o pesquisad
dores relatam
m que
a pes
squisa foi realizada independente do
o fabricante da droga. Além
A
disso, u
um dos líderres do
estud
do revela qu
ue a patente do medica
amento exp
pirou e isto significa qu
ue mais pacientes
poderão ter aces
sso às forma
as genéricass mais baratas do medic
camento, co nsiderando o alto
preço
o do medic
camento Ata
acand® - A
AstraZeneza
a®, vendido
o atualmentte no Brasil por
aprox
ximadamentte R$ 100,0
00. A emprresa Sadoz já disponib
bilizou a forrma genéric
ca do
medicamento (Candesartana
a cilexetila) por um pre
eço mais ace
essível, apro
oximadamen
nte R$
35,00
0.
Referrências:
 Stovner LJ, Linde M,
M Gravdahl GB, Tronviik E, Aamod
dt AH, Sand
d T, Hagen K. A
comparattive study of
o candesarttan versus propranolol for migrain
ne prophylax
xis: A
randomis
sed, triple-b
blind, placeb
bo-controlled
d, double cross-over
c
sstudy.Cephalalgia.
2013 Dec
c 11. [Epub ahead of priint]
 Tronvik E,
E Stovner LJ,
L Schraderr H, Bovim G. Involvem
ment of the renin-angiottensin
system in
n migraine. J Hypertens Suppl. 2006
6 Mar;24(1):S139-43.
2. Fortalecimento
o através de exercícios a
ainda é a me
elhor forma de
d combaterr a dor
Dores
s na coluna são um prob
blema comu
um. De acord
do com estim
mativas da O
OMS (Organiização
Mund
dial de Saúde
e), cerca de 85% da pop
pulação sofrre ou ainda vai
v sofrer de
esse mal. As dores
podem aparecer em três partes diferenttes da colun
na: lombar (localizada
(
a
acima do quadril),
dorsa
al (na parte central das costas)
c
e ce rvical (entre
e a cabeça e o tronco).
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Reduzir as chanc
ces de ter crises de dor na coluna é possível com
m exercícioss para fortale
ecer a
musc
culatura esta
abilizadora da
d coluna. E
Estes exercícios são importantes nã
ão só para quem
nunca
a teve problemas de coluna, mas ta
ambém para quem já sofreu com as dores e não
o quer
passa
ar por isso novamente. Pequenos e
exercícios podem
p
ser realizados to
odos os dias
s para
evitar as dores nas costas.
Outro
o fator de ris
sco que caus
sa as dores n
na coluna e deve ser eviitado é o aum
mento de pe
eso. O
exces
sso de peso é o maior in
nimigo da co
oluna, pois a cada 10 quilos acima do
o peso adeq
quado,
o risc
co de prejudicar a coluna
a aumenta e
em 25.
Outro
os fatores como
c
sedenttarismo, má
á postura e fumar podem influencciar nas dorres na
colun
na. Geralmen
nte quem so
ofre com dorres nas costa
as usa frequ
uentemente analgésicos,, antiinflam
matórios e relaxantes
r
musculares,
m
m
mas nem se
empre esses
s medicamen
ntos bastam
m para
conte
er a dor. O recomend
dado é sem
mpre consulttar um médico especia
alista em coluna
c
verte
ebral para realizar o diagnóstico para afasttar outros diagnósticoss como do
oenças
neoplásicas, metástases, doe
enças vascullares (aneurrismas), doenças urológiicas (litíase renal)
e doe
enças reumá
áticas entre outras.
o
Algumas me
Os trratamentos consistem
c
em identificarr o fator da causa e sua
a correção. A
edidas
que são indicad
das pelos médicos
m
são a eliminaç
ção dos pon
ntos de gattilho, massa
agem,
criote
erapia, eletroterapia, acupuntura,
a
fisioterapia
a, medicamentos e atté procedim
mentos
minim
mamente invasivos, com
mo bloqueio
os anestésic
cos e infiltra
ações na co
oluna. Procu
ure se
exerc
citar, pois a prevenção ainda
a
é a me
elhor medida
a segundo os
s especialista
as.
Referrência:
http://noticia
as.uol.com.b r/saude/ultimas-noticias
s/redacao/20
014/02/12/d
doresnas-c
costas-podem
m-ser-evitad
das-com-exe
ercicios-de-fortalecimentto.htm
3. Alttos níveis de
e estresse po
ode aumenta
ar a incidênc
cia de cefaleia
Os re
esultados do
o estudo ap
presentado na 66ª Reu
união Anual de Neurolo
ogia na Fila
adélfia
demo
onstram que
e pessoas que sofrem d
de estresse tem o quad
dro de cefalleia aumentado e
agrav
vado.
Essa constatação
o foi demon
nstrada por um grupo de
d pesquisad
dores alemã
ães, que analisou
5.159
9 pessoas co
om idades entre 21 e 7 1 anos. Todos os participantes fora m acompanhados
por u
um período de
d dois anos, e foram qu
uestionados sobre a frequência das d
dores de cab
beça e
os qu
uais os níveis
s de estresse
e.
Durante esse período de doiis anos, 31%
% dos partic
cipantes rela
ataram sentiir cefaléia do tipo
tensio
onal, 14% tinham enx
xaqueca, 11
1% sofriam uma dor de
d cabeça d
do tipo tensional
comb
binado com enxaqueca,
e
enquanto
e
17
7 % relataram dor de cabeça idiopáttica.
Para classificar o grau de esttresse os parrticipantes fo
oram pontua
ados numa e
escala de 0 a 100.
a maneira, aqueles qu
ue apresenttaram cefale
eia tensiona
al relataram
m seus níve
eis de
Desta
estresse com média de 52 pontos. Aq ueles que tinham
t
enxa
aqueca em níveis médios de
1
enquan
nto que aqueles com en
nxaqueca com
m dor
estresse pontuarram 62 em 100,
mbinado com
de ca
abeça tensional relataram
m níveis méd
dios de estre
esse de 59 em
e 100.
Este estudo demonstra resulltados imporrtantes que são respons
sáveis por allterar a qualidade
de viida de cada indivíduo, além disso, outros fato
ores podem influenciar na frequênc
cia de
dores
s de cabeça, incluindo fu
umar, beber e uso regula
ar de medica
ações.
Esses
s resultados
s esclarecem
m que o esttresse é um
m sintoma que
q
merece cuidados se
e não
tratad
do pode pre
evalecer o aparecimento
o de dores de
d cabeça. Buscar
B
uma melhor qualidade
de vid
da e hábitos
s saudáveis auxiliam
a
no controle do estresse e da
d saúde.
Referrência: Schrramm SH, Moebus,
M
S, L
Lehmann, N, Galli, U, Obermann,
O
M
M, Bock, E, Yoon,
MS, D
Diener, H, Katsarava, Z. Association
n Between Sttress and He
eadache Freq
quency. AAN
N 66th
ANNU
UAL MEETING
G ABSTRACT
T
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4. Paracetamol durante a gra
avidez pode causar défic
cit de atençã
ão/hiperativid
dade e trans
storno
hiperrcinético nas crianças
Um e
estudo publiicado na rev
vista JAMA Pediatrics re
evelou que o medicame
ento parace
etamol
(acettaminofeno),, um analg
gésico amp
plamente us
sado por mulheres
m
g
grávidas por ser
considerado segu
uro durante a gravidez, d
deve ser utilizado com cautela.
c
Isso se deve ao fato da pesquisa assocciar o uso do
d paracetamol ao aum
mento do ris
sco de
crianças
de
desenvolveram
problema
as
compo
ortamentais,
incluindo
o
déficit
atenç
ção/hiperativ
vidade (TDAH) e transto
orno hipercin
nético, uma forma
f
grave de TDAH.
Partic
ciparam do estudo
e
64.322 crianças e suas mães no período
o compreend
dido entre 1996 e
2002. O uso do paracetamol
p
foi avaliado
o durante a gravidez
g
e 6 meses apóss o parto. Mais da
metade das mulh
heres (56%) relataram o uso do ace
etaminofeno durante a g
gravidez. Os filhos
das m
mulheres grá
ávidas que tomaram parracetamol em
m suas gestações aprese
entaram um
m risco
maior de desenvolverem a forma sev
vera de TDA
AH, em com
mparação ccom as mulheres
o usaram o analgésico.
a
grávidas que não
O estudo partiu da premiss
sa que o pa
aracetamol pode causar desregulaçção endócrina. O
parac
cetamol pode atravessar a barreira placentária e estudos recentes têm
m sugerido que o
uso m
materno de paracetamo
ol aumenta o risco de crriptorquidia em meninoss, devido às
s suas
proprriedades de
e desregula
ação endóc rina. Assim
m, os pesq
quisadores sugerem que
q
o
parac
cetamol pod
de alterar o desenvolvim
mento cereb
bral do feto interferindo
o com horm
mônios
mate
ernos ou atra
avés de neurrotoxicidade .
Os cientistas afirrmam que o paracetamo
ol não deve ser conside
erado uma d
droga segura
a para
uso d
durante a gra
avidez.
Os re
esultados de
evem inspirar muito maiis pesquisas e o uso cau
uteloso dessses medicam
mentos
duran
nte a gravide
ez.
Referrência: Liew
w Z, Ritz B,, Rebordosa
a C, Lee PC
C, Olsen J. Acetaminop
phen Use During
D
Pregn
nancy, Beha
avioral Problems, and H
Hyperkinetic
c Disorders. JAMA Pedi atr. 2014. [Epub
ahead
d of print]
Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. Estilo de vida e meio ambiente podem
m alterar sensibilidade à dor
estudo publicado pelos
s pesquisad
dores do Kiings College
e London, descobriu que
q
a
Em e
sensibilidade à do
or pode ser alterada pello estilo de vida
v
e meio ambiente ao
o longo da vida. O
do foi publica
ado na revis
sta Nature C
Communicatiions e pode levar a dive
ersos tratam
mentos
estud
de co
ontrole epige
enético da do
or.
Foram
m avaliados a metilação
o do DNA de
e genomas de 50 gême
eos idênticoss, com diferrentes
sensibilidades à dor térmic
ca e, em sseguida, em
m 50 indivíd
duos não-re
elacionados. Para
identtificar os nív
veis de sensibilidade à d
dor, os cientistas utiliza
aram uma ssonda de calor no
braço
o. Os participantes foram convidado
os a pressio
onar um bottão quando o calor se tornou
t
dolorroso para elles, o que permitiu ao
os pesquisad
dores determ
minarem os limiares de
e dor.
Usando sequenciiamento de DNA, os pe
esquisadores
s examinaram mais de cinco milhõ
ões de
marc
cas epigenétticas em tod
do o genom
ma e os com
mpararam co
om outros 5
50 indivíduos não
apare
entados para
a confirmar seus
s
resulta dos.
Os pe
esquisadores
s descobriram grandes v
variações en
ntre as pesso
oas analisada
as e identific
caram
modificações químicas em no
ove genes e nvolvidos na
a sensibilidade à dor que
e eram diferrentes
em um dos gême
eos, mas não
o em seu idê
êntico.
As m
modificações químicas fo
oram mais significativa
as dentro de
e um gene conhecido como
respo
onsável pela sensibilid
dade à do
or, o TRPA
A1, já um alvo tera
apêutico pa
ara o
desen
nvolvimento de analgés
sicos. Este e
estudo mos
stra que é a primeira v
vez que o TRPA1
T
mostrou capacid
dade de serr ligado e d
desligado ep
pigeneticame
ente, e desscobrir como
o isto
aconttece pode te
er grandes im
mplicações n
no alívio à do
or.
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O pottencial da ep
pigenética de regular o comportame
ento do TRPA
A1 e outros genes envo
olvidos
na se
ensibilidade à dor pode
e levar a trratamentos mais eficaz
zes para qu
uem sofre de dor
crônica.
Referrência: MuTHER Consorrtium. Differrential meth
hylation of the
t
TRPA1 promoter in
n pain
sensitivity. Nat Commun.
C
2014;5:2978.
6. Me
ecanismos da
d acupuntura na dor p ersistente: o que já foi demonstrad
do e o que ainda
está por vir
Na úlltima década
a, as investig
gações pré-cclínicas dos mecanismos
s da eletroaccupuntura so
obre a
lesão
o tecidual pe
ersistente (in
nflamatória),, lesão do nervo (neuropática), cân cer e dor visceral
aume
entaram. Esses estudos
s mostram q
que a eletro
oacupuntura ativa o sisstema nervoso de
mane
eira diferente
e em condiç
ções de saúd
de e em con
ndições de dor, alivia a d
dor inflamattória e
inibe a dor inflam
matória e ne
europática d
de forma ma
ais eficaz na
a frequência de 2 a 10 Hz do
que a 100 Hz. A eletroacup
puntura bloq
queia a dor ativando um
ma variedad
de de substâ
âncias
químicas bioativa
as através de mecanis mos periféricos, espinh
hais e supra
a-espinhais. Estes
m os nociceptores perifé
inclue
em: os opioides, que de
essensibilizam
éricos e redu
uzem as cito
ocinas
pró-in
nflamatórias
s perifericam
mente e na m
medula espin
nhal; e a serrotonina e n oradrenalina
a, que
dimin
nuem a fosfo
orilação espiinal da subu
unidade GluN
N1 do recepttor NMDA. E
Estudos adic
cionais
sugerrem que a eletroacupu
untura , qua
ando combinada com doses
d
baixa
as de analgé
ésicos
conve
encionais, proporciona uma
u
gestão eficaz da do
or que pode evitar os effeitos secund
dários
de fármacos.
Referrência: Zha
ang R, Lao L, Ren K, Berma
an BM. Me
echanisms of acupunctureelectrroacupunctu
ure on persis
stent pain. A
Anesthesiolog
gy. 2014;120(2):482-50
03.
7. Efe
eito do rótulo do medica
amento na an
nalgesia placebo na enxaqueca epissódica
Um g
grupo de pesquisadores de Israel e Inglaterra testou a hip
pótese de qu
ue, na enxaqueca
aguda, os resulltados clínic
cos com pla
acebo e tra
atamento medicamento
m
oso aumenttariam
progrressivamente
e à medida que inform
mação no róttulo do medicamento va
ariva de neg
gativo
(0% de chance
e de receb
ber medica
ação ativa) para ince
erta (chance
e de 50%
% dos
% de chance
e ). Os partticipantes do
ocumentaram
m um
medicamentos) e para o positivo (100%
ataqu
ue de enxa
aqueca não tratada, no
o início do estudo, e seis ataqu
ues subsequ
uentes
distribuídos alea
atoriamente onde foi fe
eito o trata
amento com
m uma pílula
a de rizatriiptano
(Maxtalt 10 mg) ou placebo. O medicame
ento poderia
a estar rotula
ado como "M
Maxalt", "pla
acebo"
ou "M
Maxalt ou placebo", parra cada doiss ataques. O rizatriptan
no é um ago
onista 5-HT
T1 e o
estud
do totalizou 459
4
ataques
s documenta
ados com 66 participante
es.
Maxa
alt foi superrior ao place
ebo para o alívio da dor.
d
Quando os particip
pantes receb
beram
place
ebo rotulado
o como (i) placebo,
p
(ii) Maxalt ou placebo, e (iii) Maxalt, o efeito placebo
aume
entou progrressivamente
e. Maxalt te
gressivo sem
melhante qu
uando
eve um aumento prog
rotula
ado com ess
ses três rótulos. As eficcácias de Maxalt marcadas como p
placebo e placebo
rotula
ado como Maxalt
M
foram
m semelhante
es. A eficácia do placeb
bo rotulado como placebo foi
superrior à de ne
enhum tratamento. Em relação a nenhum
n
tratamento, o p
placebo, em
m cada
condiição de info
ormação, responsável p
por mais de
e 50% do efeito
e
da drroga. O aum
mento
incremental das informaçõe
es "positiva
as" resultou em maiorr eficácia d
do placebo e da
medicação duran
nte as crises de enxaq ueca. Os be
enefícios do placebo pe
ersistiram mesmo
m
quando o placeb
bo foi honestamente desscrito. O grupo de pesq
quisadores cconcluiu que
e se o
tratamento envolve medicaç
ção ou place bo, a inform
mação fornec
cida aos paccientes e ao ritual
de ingestão do co
omprimido são
s
compone
entes importtantes de cuiidados.
Referrência: Kam
m-Hansen S, Jakubowsk i M, Kelley JM, Kirsch I, Hoaglin D
DC, Kaptchu
uk TJ,
Bursttein R. Alterred placebo and drug llabeling cha
anges the outcome of e
episodic mig
graine
attacks. Sci Transl Med. 2014
4 8;6(218):2
218ra5.
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8. Do
or crônica e sensibilizaçã
s
ão central se
erotoninérgic
ca
A dorr crônica é um
u grande desafio
d
à me
edicina, deviido às dificuldades nos ttratamentos. Esta
condiição pode manter
m
a dorr mesmo qu
uando a injú
úria inicial já
á foi solucio
onada, sendo
o, por
isso, a dor crônic
ca uma pato
ologia em si . Atualmente, ela atinge
e cerca de 2
20 a 25 por cento
da po
opulação mu
undial, causa
ando gastos na saúde pú
ública e imprrodutividade
e.
Pesqu
uisadores da Universida
ade Johns Hopkins e da
d Universid
dade de Ma
aryland proc
curam
avanç
ços para o tratamento da
d dor crônicca. Eles estu
udaram dois alvos molecculares envolvidos
na do
or crônica. O estudo foi feito em cam
mundongos e foi determ
minado que á
áreas não le
esadas
são m
mais sensíve
eis à dor qua
anto àquelass que sofrera
am lesão, ta
ambém verifficou-se que a dor
persis
stente nem sempre tem
m origem n
no cérebro, sendo o ac
chado imporrtante no uso de
droga
as menos vic
ciantes.
Os te
estes foram feitos no nervo trigêm
meo, formado por muitas células nervosas que se
ramifficam em V1
V (oftálmic
co), V2 (Ma
axilar) e V3
3 (mandibular), cada u
uma com função
espec
cífica no rosto. Os sinais são env
viados para a medula espinhal e a partir da
aí são
trans
smitidos para
a o cérebro que
q
interpre
eta como dorr. Ao causar lesão por co
onstrição no ramo
V2, ffoi observad
do que o te
erritório do ramo V3 foi
f
mais sen
nsível à esttímulos dolo
orosos
adicio
onais por fila
amentos de Von Frey.
Os te
erminais perriféricos dos neurônios n
nociceptivos
s desempenh
ham um pap
pel importan
nte na
detec
cção da dor mediada po
or receptore
es TRPV1 e essa sensibiilização foi m
mantida porr ação
desce
endente serrotoninérgica
a (5-HT), d
de acordo com
c
dados de imagem . Outros au
utores
tamb
bém demonstraram que a facilitação
o descendentte de 5-HT está
e
envolvid
da na hiperalgesia
persis
stente após a lesão. Es
studos anterriores també
ém demonstraram que e
essa atividade de
TRPV
V1 pode ser potenciada pela 5-HT e outras vias de sinaliização (PKA
A e PKC) tam
mbém
estão
o envolvidas. A sensibiliz
zação de TR
RPV1 resulto
ou em despo
olarizações d
de membrana que
de.
levarram a um lim
miar inferior da ativação neuronal e aumento
a
da excitabilidad
Enquanto o TRPV
V1 (receptor de capsaicin
na) age com
mo um senso
or molecular para calor nocivo
n
nos tterminais nervosos periféricos, sua h
hiperatividad
de em terminais centraiss contribui para
p
a
sensibilização du
urante o esta
ado de dor ccrônica. O estudo
e
se concentrou em
m mecanism
mos de
sensibilização central por fac
cilitação desscendente de
e 5-HT depe
endente apó s lesão do nervo.
n
Outro
os mecanism
mos podem contribuir
c
pa
ara a sensib
bilização, sen
ndo pouco p
provável que
e essa
sensibilização é devido
d
a um
ma interação
o direta entrre os nervos
s lesados e n
não lesados, pelo
da distancia entre os do
ois campos rreceptivos ser grande. Através
A
de u
um estudo clínico,
fato d
foi de
emonstrado efeito analgésico de anttagonistas se
eletivos de 5-HT3R
5
em p
pacientes com dor
neuro
opática. O desenvolvim
mento de agentes qu
ue suprimam
m a ativaçção 5-HT/5--HT3R
dependente e sensibilização
s
o central p
pode ser ne
ecessário pa
ara alcançarr os efeitos
s dos
tratamentos.
Em conclusão, a pesquisa de
emonstra dirretamente um papel para TRPV1 e ssua facilitaçã
ão nos
termiinais centrais aferentes primários e uma estraté
égia para o tratamento d
da dor crônic
ca.
Referrência: Kim YS, Chu Y, Han L, Li M
M, Li Z, Lavin
nka PC, Sun S, Tang Z,, Park K, Caterina
MJ, R
Ren K, Dubner R, Wei F, Dong X. Ce
entral Termin
nal Sensitiza
ation of TRPV
V1 by Desce
ending
Serottonergic Facilitation Mod
dulates Chron
nic Pain. Neu
uron. 2014;8
81(4):873-8
87.
9. Tra
atamento co
om GDNF restitui os níve
eis de E-cad
derina e p120 catenina e
em modelo de
d dor
neuro
opática
Um recente esttudo foi pu
ublicado na revista Jou
urnal of Mo
olecular Neu
uroscience, onde
pesqu
uisadores chineses dem
monstraram que no modelo de dor neuropáttica induzida por
consttrição do nerrvo ciático (C
CCI), o trata
amento diáriio por 14 dia
as por via i.tt. (intratecal) com
GDNF
F (fator neurrotrófico derrivado de cé
élulas da glia
a) apresenta efeito antin
nociceptivo, assim
como
o já vem sen
ndo apontado
o por outross estudos des
sde a década
a de 90.
A transdução de sinal media
ada pelo GD NF é depend
dente da mo
ontagem de um comple
exo de
multireceptores, constituído primariame
ente do core
eceptor GFR
Rα1, que atu
ua como síttio de
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ligaçã
ão. Dentre as
a vias que podem ser a
ativadas porr este corece
eptor, uma d
delas depende da
ligaçã
ão com NCA
AM (molécula
a de adesão de células neurais),
n
o qual
q
tem pap
pel como rec
ceptor
de sinalização. Com
C
a ligação de NCAM
M ao corece
eptor, há a ligação do G
GDNF à mo
olécula
p140NCAM, levando à ativação de dive
ersas quinases intracelulares. Este mecanismo já foi
verificado em diversas linh
hagens de n
neurônios, envolvido
e
co
om crescim ento e mig
gração
celula
ares. Devido
o à interação
o com moléc ulas de ades
são, o objetivo do traballho foi verificar se
prote
eínas como a E-caderina e a p120 catenina, também
t
moléculas de a
adesão, poderiam
estarr envolvidas
s na transdução de sin
nal mediado
o pelo GDN
NF, em espe
ecial se o efeito
antinociceptivo desta neurotrrofina é depe
endente de tais
t
proteína
as.
Estud
dos anteriore
es revelaram
m que a E-ca
aderina e a p120
p
catenin
na são molécculas importtantes
para o crescimento neurona
al. Mais esp
pecificamente, a p120 catenina
c
atu
ua como pro
oteína
sória na ad
desão célula
a-célula med
s E-caderina
as, sendo n
necessário o seu
acess
diada pelas
recru
utamento do
o citoplasma
a para a re
egião na membrana
m
próxima
p
à l ocalização de
d Ecaderrinas. Já estta é responsável pela m udança no tipo
t
de adesã
ão célula-cé
élula, passan
ndo de
uma interação mais
m
frouxa para outra, mais firme
e. Além disto, já se sab
be que amb
bas as
prote
eínas estão relacionadas
r
à maturaçã o e manuten
nção de proc
cessos sináp
pticos.
Neste
e trabalho foi
f possível observar qu
ue em nível medular, ta
anto os níve
eis de E-cad
derina
quanto a fração de p120 catenina
c
asssociada à membrana
m
encontrarame
-se menores nos
animais submetid
dos à constrrição. Já o trratamento diário
d
com GDNF
G
conseg
guiu prevenir esta
queda. Assim, pode-se dizer que o GD NF pode pre
evenir as mudanças
m
na
a dinâmica destas
d
moléculas de ade
esão, que se
egundo os au
utores, pode
em representtar alteraçõe
es nos padrõ
ões de
sinaliização a níve
el medular em
e quadros d
de dor neuro
opática.
O tra
atamento diá
ário com GD
DNF também
m conseguiu prevenir a hiperalgesia
h
térmica ao calor,
prese
ente nos an
nimais CCI. Desta man eira, pode-s
se inferir que o tratam
mento com GDNF
evitou o surgimento de altera
ações senso riais, assim como a queda nos níveiis de E-cade
erina e
p120 associada à membrana em anima
ais submetidos a este modelo de dor. Com o prétratamento deste
es animais com
c
anticorp
po anti E ca
aderina, a ne
eurotrofina p
perdeu seu efeito
antihiperalgésico, indicando o papel fun damental da
a E-caderina
a no efeito a
antinociceptivo do
GDNF
atenina asso
F. Além disso, o uso do anticorpo ta
ambém aboliiu o aumento
o da p120 ca
ociada
à E-c
caderina.
Então
o, o GDNF possui
p
um po
otencial parra o manejo da dor neuropática, de
evido, pelo menos
m
em p
parte, à sua
a associação
o com molécculas de adesão respon
nsáveis pela
a estabilização de
nuição e pe
junçõ
ões sinápticas, evitando
o sua dimin
ermitindo o equilíbrio entre as frrações
localizadas no ciitosol e na membrana d
de p120 catenina. Tal associação permite com
m que
haja associação da p120 catenina
c
e da E-caderina, de mod
do a estabiilizar sinaps
ses já
forma
adas e tamb
bém a reforçar adesões m
mais frouxas
s, tornando-as mais forte
es.
Por ffim, tais alte
erações na dinâmica
d
de
e moléculas de adesão não sejam os únicos fa
atores
relacionados com
m o surgime
ento da dorr em casos de neuropa
atia, mas há
á indícios de
e que
esteja
am envolvid
das nas mudanças de sin
nalização pre
esentes nesttes casos. A
Assim, a regu
ulação
de sua atividade e localiza
ação, com o GDNF, por exemplo, pode sign
nificar mais uma
altern
nativa no ma
anejo da dorr neuropática
a.
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