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1. Do
or nas costas
s pode ser trratar de espo
ondilite esqu
uilosante
O qu
ue pode pare
ecer uma simples dor nas costas pode- se trratar de um a doença crrônica
autoimune que atinge a co
oluna verteb
bral e princ
cipalmente a mobilidad
de e que merece
m
cuida
ados especia
ais. A demo
ora a dificuld
dade no dia
agnostico difficultam o ttratamento sendo
facilm
mente confun
ndida com outros proble
emas de colu
una.
A es
spondilite an
nquilosante é uma doe
ença de longo prazo que causa inflamações
s nas
articu
ulações entre os ossos da
d coluna ve
ertebral e na
as articulações entre a ccoluna vertebral e
a pelv
ve. Com o te
empo, ela fa
az com que o
os ossos da coluna verte
ebral se unam
m.
A cau
usa da espo
ondilite anquilosante é d
desconhecida
a, mas os fa
atores genétticos parecem ser
deterrminantes. A doença ge
eralmente se
e manifesta entre 20 e 40 anos, m as pode apa
arecer
antes
s dos 10 ano
os. Ela afeta mais homen
ns do que mulheres.
A esp
pondilite anq
quilosante co
omeça com uma dor na lombar que
e vem e vai. A dor e a rigidez
r
pioram à noite, de
d manhã ou
u quando a p
pessoa não está se mov
vimentando. Ela pode ac
cordar
a pes
ssoa e costu
uma melhora
ar com ativiidades ou ex
xercícios. A dor na colu
una pode com
meçar
nas a
articulações sacrilíacas (entre a pe
elve e a coluna vertebral). Com o tempo, ela pode
afetar toda a colu
una ou parte
e da coluna. A fadiga tam
mbém é um sintoma com
mum.
O tra
atamento pa
ara controle da espond ilite anquilosante é aliv
viar os sinto
omas doloro
osos e
reduz
zir o risco de
d deformida
ades. Para ttanto, pode--se recorrer ao uso de medicamentos, à
fisiote
erapia e à ciirurgia, se fo
or necessário
o substituir a articulação
o do quadril.
Entre
e os medicamentos indicados mere cem destaque os anti-inflamatórioss não-estero
oidais,
os an
nalgésicos e os relaxan
ntes muscullares. A sulfasalazina tem-se mosttrado eficaz
z para
retard
dar a evoluç
ção da doenç
ça.
amental parra o portador da enferm
O aco
ompanhame
ento fisioterá
ápico é funda
midade mante
er um
progrrama de exe
ercícios postu
urais e respiiratórios, a fim
f
de fortalecer os mússculos e favo
orecer
a mobilidade das
s juntas.
e:
http:://globotv.globo.com/rbss-sc/jornal-d
do-almoco-sc/v/dor-nas--costas-pode
e-serFonte
sintoma-de-doen
nca-cronica/3
3191973/
2. Au
umento da co
oróide em crrises de enxa
aqueca
A enx
xaqueca é uma
u
doença neurológica crônica resultante da ativação
a
dos nociceptore
es que
inerv
vam os vaso
os sanguíneo
os das men
ninges, onde
e atinge grande parte d
da populaçã
ão. Os
entes que sofrem deste mal
m têm que
eixas oculare
es, tais como
o a dor perio
orbital, a foto
ofobia
pacie
e outtros distúrbios visuais. Por este m
motivo os pa
acientes proc
curam oftalm
mologistas. Já se
sabe que a enxaq
queca está liigada ao dessenvolvimen
nto de glauco
oma.
Embo
ora haja estu
udos e teoria
as sobre a fiisiopatologia
a da enxaque
eca, a condiçção exata aiinda é
desco
onhecida. Recentement
R
e, estudos tem demon
nstrado evid
dência eletro
ofisiológica direta
para a ativação de neurôn
nios trigemi nais vascula
ares durantte a crise d
de enxaque
eca. A
inerv
vação sensorial do olho
o também é pelo nerv
vo trigêmeo
o, e demon
nstrou-se qu
ue há
dimin
nuição no campo visual e defeitoss da camada de fibras nervosas d
da retina qu
uando
comp
parado com pacientes que não ssofrem dess
sa dor, alé
ém de que a enxaque
eca é
considerada um fator
f
de risco para o gla ucoma.
Com a tomograffia de coerência óptica (OCT), foi possível ava
aliar a espesssura da ca
amada
coroid
de do olho durante
d
o período de ata
aque de enxa
aqueca. O es
studo foi feitto em 58 olh
hos de
29 pa
acientes, qu
ue foram av
valiados dura
ante o perío
odo de enxa
aqueca e du
urante o inte
ervalo
livre de dor de cabeça.
c
As medidas
m
da espessura da
d coroide obtidas
o
dura
ante o período de
ataqu
ue foram significativam
mente aumen
ntadas em comparação com períod
dos sem do
or em
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pacie
entes com do
or unilateral. Observou- se o aumento da coroide somente o lado que estava
e
com dor.
Segundo os au
utores, esse
es resultado
os podem ser valiosos para a compreensã
ão da
fisiop
patologia da enxaqueca e sua assocciação com glaucoma, já
j que olhoss e meninge
es são
inerv
vados pelo nervo
n
trigêm
meo. O estud
do teve limitações pelo baixo núme
ero de pacie
entes,
pois foram exclu
uídas dos grupos,
g
pesssoas que fa
azem uso de medicame
entos sistêm
micos,
outra
as doenças, fumantes
f
e grávidas.
g
Eles c
concluíram que
q
apesar de
d ser estud
do preliminarr, houve aum
mento signifficativo da co
oroide
em c
comparação com os níveis basaiss e pode se
er inicio de mais invesstigação sobre a
assoc
ciação entre enxaqueca e glaucoma..
Referrência: Dada
aci Z, Doga
anay F, Onccel Acir N, Aydin HD, Borazan M. Enhanced depth
imagiing optical coherence
c
to
omography of the choro
oid in migraine patientss: implication
ns for
the a
association of
o migraine and glaucom
ma. Br J Op
phthalmol. 2014 Feb 26
6. [Epub ahe
ead of
print]]
3. FD
DA autoriza medicamento
m
o para preve
enção de enx
xaqueca em adolescente
es
Food and Drug Administratio
A
on (FDA) doss Estados Un
nidos aprovo
ou o medicam
mento Topam
max®
(topirramato) parra a prevenção de enxaq
quecas em adolescentes
a
s. A tolerabillidade e a efficácia
do T
Topamax® na
n prevençã
ão das enxa
aquecas em adolescenttes de 12 a 17 anos foram
estab
belecidas em
m um estud
do clínico q
que incluiu 103 participantes. Os tratados com o
Topamax®
aprresentaram uma
dim
minuição
da
frequência
de
enxaquecas
s
de
aprox
ximadamentte 72% em comparaçã
ão com 44%
% dos partticipantes q ue tomaram
m um
comp
posto inativo
o (placebo). O Topamax®
® foi aprova
ado inicialme
ente pela FD
DA, em 1996
6, com
finalid
dade anticon
nvulsivante. Além disso , em 2004, seu uso foi autorizado para a prevenção
da en
nxaqueca em
m adultos.
Há re
elatos que o medicamen
nto tem sido usado para emagrecer, principalme
ente por cau
usa da
proib
bição da ven
nda de ema
agrecedores à base de anfetamina
as e a restrrição à vend
da de
sibutramina pela ANVISA no Brasil. No e
entanto, vários efeitos colaterais são
o relatados, entre
eles, adormecimento e form
migamento e
em várias partes do corpo, problem
mas de mem
mória,
dificu
uldades de concentração
c
o, infecção d
das vias resp
piratórias su
uperiores, an
norexia (perrda do
apetite) e depres
ssão. O risco
o do nascime
ento de bebê
ês com lábio
o leporino ou
u fenda palatina é
a maior em mulheres
m
que tomam o T
Topamax® durante
d
a grravidez.
ainda
Referrência e fontte:
 Fallah R,, Akhavan Karbasi
K
S, S
Shajari A, Fromandi
F
M. The effica
acy and safe
ety of
topiramate for proph
hylaxis of miigraine in ch
hildren. Iran J Child Neu
urol. 2013 7((4):711.
ww1.folha.uo
ol.com.br/eq
quilibrioesau
ude/2014/01/1397775-re
emedio-para
a http://ww
convulsoe
es-e-usado-para-emagre
ecer-e-causa
a-efeitos-colaterais.shtm
ml
4. An
nestésico local pode ser muito eficazz em dor no joelho
j
A bupivacaína é um anesté
ésico local a
amplamente
e usado. Entretanto, su
ua formulaçã
ão de
libera
ação prolong
gada tem sid
do associada
a ao alívio prolongado
p
da
d dor. Isso
o foi retratad
do em
um e
estudo que utilizou
u
a bup
pivacaína de
e liberação prolongada
p
em pacientess em período
o pósopera
atório de cirrurgia de substituição to
otal do joelh
ho. Os resultados foram
m surpreende
entes:
os pa
acientes que receberam esse medica
amento de liiberação pro
olongada tive
eram alívio da
d dor
seme
elhante aos que
q
foram su
ubmetidos a bloqueio do
o nervo femo
oral.
Estes
s pacientes passaram menos tem
mpo no hos
spital, houve redução da utilizaçã
ão de
analg
gésicos opioides e outro
os narcótico
os, que poss
suem potencial poder d
de abuso e vício.
Gerallmente, com
mo a dor pós-cirúrgica
p
a nesse caso é extrem
mamente fo
orte, é utilizada,
frequ
uentemente, terapia mu
ultimodal, in
ncluindo catteter femora
al e bomba de infusão
o com
outro
os analgésic
cos por via parenteral e também oral. Como há utiliza
ação de div
versos
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medicamentos, há
h reações adversas fre
equentes. Médicos
M
que acompanha
aram o estudo se
mostraram surprresos com a inexistência
a da dor nos pacientes trratados com a bupivacaíína de
libera
ação prolong
gada. Entreta
anto, mais e
estudos prec
cisam aborda
ar essa tera pêutica, parra que
um n
novo tipo de tratamento para dores p
pós-cirúrgica
as sejam me
elhores avali adas e sanadas.
Referrência: Ame
erican Acade
emy of Ort hopaedic Su
urgeons (AA
AOS) 2014 Annual Meeting:
Abstrract P124 presented Marrch 11, 2014
4; Abstract 675
6
presente
ed March 14,, 2013
5. Ag
gência americana aprova
a nova comb
binação de analgésicos
O FDA, agência americana
a
re
eguladora de
e drogas e alimentos,
a
é consciente que o tratam
mento
da do
or em pacie
entes hiporre
esponsivos o
ou os que não
n
responde
em ao trata
amento opioide, é
bem limitado e, na maioria
a das vezes , padecem com dor. Assim,
A
essa agência ap
provou
ntemente a combinação
o de liberaçção estendid
da de oxico
odona, analg
gésico opioiide, e
recen
parac
cetamol, an
nalgésico nã
ão esteroid
dal, para trratamento de dor ag uda que requer
r
tratamento com opioides. Essa
E
combin
nação tem componente
c
s para liberração imediiata e
esten
ndida, desen
ncadeando alívio
a
da dorr dentro de uma hora e deve ser a
administrado
o duas
vezes
s ao dia.
Obvia
amente, antes da aprovação, essa ccombinação passou por estudos clín icos de fase 3, os
quais
s contaram com uma dor aguda pó
ós-cirúrgica (bunionecto
omia, cirurg ia de retirada de
joane
ete). O grup
po tratado com
c
essa co
ombinação medicamenttosa experim
mentou alíviio por
pelo menos 48 horas
h
em re
elação ao grrupo placebo
o. É importa
ante ressalta
ar que já ex
xistem
comb
binações de opioides com
m o paracettamol, todas
s as combina
ações eficazzes no tratam
mento
da do
or. Entretan
nto, não se pode esque
ecer que os
s opioides submetem se
eu usuário a um
poten
ncial risco de
e abuso e víc
cio, podendo
o levar ao us
so inadequad
do e causar morte.
Fonte
e e referência:
 http://ww
ww.medscap
pe.com/view
warticle/8218
891
ostenbader K, Young J, Giuliani M
M. A random
mized,
 Singla N, Barrett T,, Sisk L, Ko
double-bllind, placebo
o-controlled study of the
e efficacy an
nd safety of M
MNK-795, a duallayer, bip
phasic, imm
mediate-relea
ase and exte
ended-releas
se combinattion analges
sic for
acute paiin. Curr Med Res Opin. 2
2014 30(3):3
349-59.
6. Tratamento com aborda
agem multiidisciplinar na fibromia
algia pode trazer bene
efícios
douros
durad
A sín
ndrome da fibromialgia
f
pode ser d
definida com
mo uma sínd
drome dolorrosa crônica
a, não
inflam
matória e de
e etiologia desconhecida
d
a que se manifesta no sistema mu
usculoesquelético,
apres
sentando diversos sinto
omas, como
o fadiga, disfunção cognitiva, disttúrbios do sono,
ansie
edade, depre
essão, desco
onforto gasttrintestinal e rigidez. Ce
ertamente, ssó quem soffre de
fibrom
mialgia cons
segue comp
preender as limitações que a doença provoca,, além das dores
terrív
veis que ela traz. Os trattamentos sã o ainda muito limitados e pouco esttudados. Um
m novo
estud
do, apresenttado no 30º Encontro An
nual da Acad
demy of Pain
n Medicine, d
demonstrou que a
pacie
entes com fibromialgia tratados ccom um prrograma de reabilitaçã
ão interdisciiplinar
intensivo demonstra melhora por pelo m
menos 12 meses
m
após. O estudo a
avaliou resultados
clínicos de 366 pacientes com fibrom
mialgia que receberam tratamento
o pelo prog
grama
interd
disciplinar do Cleveland Clinics Neu
urological Center of Pain. A terceira e quarta se
emana
desse
e programa envolve o trratamento ccom uma com
mbinação de
e diferentes disciplinas, como
médicos especia
alistas em dor,
d
psicólog
gos especia
alistas em dor,
d
terapiass ocupacion
nais e
físicas, terapia em grupo, dentre out ras. Esses pacientes demonstrara
d
am uma me
elhora
signifficativa na depressão,
d
ansiedade
a
e uma reduç
ção no preju
uízo funcion al em relação ao
grupo
o-controle, durando
d
porr pelo meno
os 12 mese
es após esse
e tratamento
o interdiscip
plinar.
Obvia
amente, faz
zer uma te
erapia med
dicamentosa associada a diferenttes terapias
s não
medicamentosas provocando
o melhora em
m alguma patologia não
o é um assu nto recente.. Mas,
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para os paciente
es que sofre
em desse m
mal, é semp
pre importan
nte lembrá-llos que a te
erapia
interd
disciplinar é uma ótima alternativa.
Fonte
es:
 http://ww
ww.medscap
pe.com/view
warticle/8220
005
n Academy of Pain Med
dicine (AAPM) 30th Annual Meetin
ng. Abstractt 213.
 American
Presented
d March 7, 2014.
2
Ciênc
cia e Tecno
ologia
7. Mo
odulação da sensibilizaçã
ão periférica
A sen
nsibilização periférica
p
é a redução do
o limiar de excitabilidade
e
e de neurôniios sensoriais que
resultta em uma resposta aumentada pa
ara um dado
o estímulo externo. A se
ensibilização
o pode
ser m
mediada porr eventos pó
ós-traduciona
ais que alte
eram a ativid
dade dos ca
anais iônicos
s e de
outra
as proteínas e/ou por alterações na expressão de genes qu
ue levam a u
uma alteraç
ção no
fenóttipo de neurônio.
n
A sensibiliização perriférica aumenta a
quantidade
e de
neuro
otransmissorres liberado
os das ter minações periféricas
p
de
d neurônio
os sensoriais de
pequeno diâmetrro e das terrminações n
no corno dorsal da med
dula espinal , que aume
enta a
inflam
mação neuro
ogênica e a percepção
p
da
a dor.
Meca
anismos excitatórios
Estím
mulos nocivo
os podem excitar às terminaçõe
es periféricas de aferrentes sens
soriais
primá
ários, dando
o origem a ativação de
e canais iôn
nicos depen
ndentes de voltagem e / ou
recep
ptores que le
evam à gera
ação de pottenciais de ação.
a
O com
mplexo canall/receptor attivado
por ligante mais bem caracte
erizado é recceptor de po
otencial trans
siente catiôn
nico, subfam
mília V,
membro 1 (TRPV1), que é ativado pe
ela capsaicin
na, pH baixo
o, calor e e
endovaniloid
des. A
ativid
dade de am
mbos, canaiis iônicos o
operados po
or ligantes e canais iônicos volttagem
dependente pode
e ser modu
ulada por viias de sinalização intra
acelular, de modo que, para
qualq
quer estímulo, o número de poten
nciais de aç
ção evocado
o pode ser aumentado.. Este
proce
esso, que é conhecido co
omo a sensiibilização, po
ode resultar em aumentto na liberaç
ção de
trans
smissores da
as terminaçõ
ões dos neu
urônios sens
soriais, aum
mentando asssim a inflam
mação
neuro
ogênica e/ou
u nocicepção
o.
A ativação de receptores acoplados à proteína G (GPCRs)
) por molécculas, tais como
prosttaglandinas, bradicinina,, quimiocinass, esfingolípidos e outro
os lípidos, ta mbém aume
entam
a exc
citabilidade de
d neurônios sensoriais . Os recepto
ores ativados por protei nase (PARs)), que
são ativados po
or clivagem enzimática
a da sequência N-term
minal extraccelular de GPCR,
G
bém aumenta
a a excitabillidade. Em g
geral, os GPCRs estão ligados à Gs,, que por me
eio de
tamb
cAMP
P, ativa a pro
oteína quina
ase A (PKA) ou Epacs; ou
o ligados à famílias Gq//G11, que ativam
a
a fos
sfolipase C (PLC), aumentando o cá
álcio intracelular, ativand
do as isoenzzimas da pro
oteína
quina
ase C (PKC).. Subunidades βγ da pro
oteína G tam
mbém ativam
m um númerro de cascattas de
sinaliização incluiindo o fosfatidilinositol 3-quinases (PI3Ks) e proteína quin
nase ativada
as por
mitóg
geno (MAPKs
s) que podem sensibiliza
ar o neurônio sensorial. A fosforilaçã
ão de um nú
úmero
de prroteínas alvo
o incluindo canais iôniccos, proteína
as sinápticas
s e outras q
quinases res
sultam
em se
ensibilização
o.
Nos neurônios sensoriais
s
adultos,
a
o ffator de cre
escimento do
d nervo (N
NGF) aumenta a
sensibilidade à es
stimulação mecânica
m
e ttérmica, atra
avés da ativa
ação de TrkA
A e/ou da ca
ascata
de siinalização via receptore
es p75, inclu
uindo PI3Ks
s, PLC, quinases Src, M
MAPKs e a via
v de
sinaliização esfingomielina/ce
eramida. Cittocinas pró--inflamatória
as, fator de necrose tumoral
(TNF)) e interleuc
cina-1β (IL-1
1β) também desempenh
ham papéis fundamentai
f
is em aumentar a
sensibilidade dos
s neurônios sensoriais. A ativação destas casc
catas de tra
ansdução de
e sinal
pode também alterar dire
etamente a expressão
o de genes que con
ntribuem pa
ara a
sensibilização em
m longo prazo.
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Meca
anismos inibiitórios
A capacidade pa
ara diminuir a sensibillização perifférica é um
ma estratégiia importante no
desen
nvolvimento de medicam
mentos para
a o tratamento da dor e inflamação
o. Recentem
mente,
duas abordagens
s foram utilizadas para o desenvolv
vimento de drogas:
d
1) b
bloquear as ações
de se
ensibilização de agentes pró-inflama
atórios através da síntese bloqueado
ores, antagonistas
de re
eceptores ou
u agentes neutralizante
n
es (anticorpos ou pseudorreceptor)); e 2) reduzir a
excita
abilidade atrravés de um
ma ação dire
eta sobre via
as de sinaliz
zação inibitó
órias. Um nú
úmero
de ag
gentes antin
nociceptivos reduz a ex
xcitabilidade e inibem a liberação de transmis
ssores
atrav
vés da ativaç
ção de GPCR
Rs. Em gera l, esses GPC
CRs estão lig
gados a Gi/G
Go. A ativaç
ção de
Gi inibe adenilil ciclase, diminui o teor d
de cAMP e reduz
r
a atividade PKA, enquanto viias de
eração de su
ubunidades βγ que inibe
em diretame
ente a
sinaliização para Go pode envolver a libe
ativid
dade do canal ou modificar outrros alvos in
ndefinido. Por exemplo
o, a ativaçã
ão de
recep
ptores opioid
de resulta em
e
hiperpola
arização, prresumivelmente atravéss da ativação dos
canaiis de potássio e inibição
o dos canais de cálcio, os
o quais conttribuem para
a uma dimin
nuição
na lib
beração de transmissore
es.
Um g
grupo de lip
pídios conhecidos como resolvinas pode
p
reduzir a excitabillidade atrav
vés da
ativação de proteínas G. Assim,
A
a ca
apacidade de reduzir a atividade das cascata
as de
trans
sdução que medeiam a sensibilizzação perifé
érica pode ser uma n
nova abord
dagem
terap
pêutica para o tratamentto da dor e inflamação. A ativação de certos ca
anais iônicos
s pode
reduz
zir a excitab
bilidade dos aferentes p
primários. O mais estud
dado destess é a corren
nte de
cloretto ativada por
p
GABA, embora o pa pel fisiológic
co da maior parte dos ccanais de inibição
encon
ntra-se mal compreend
dido. Por ou
utro lado, muita
m
atençã
ão é focada
a na inibição dos
canaiis iônicos excitatórios.. Anestésico
os locais constituem
c
uma imporrtante class
se de
medicamentos que proporcio
onam alívio da dor, bloq
queando a atividade
a
do s canais de sódio
dependentes de voltagem,
v
ev
vitando assi m a geração
o do potencia
al de ação. R
Recentemen
nte, os
bloqu
ueadores de
e canais de cálcio CaV
V2.2 demons
straram serr agentes a
anti-hiperalgé
ésicos
eficaz
zes.
A figura disponív
vel em http
p://www.tocrris.com/pdfs
s/pdf_downlo
oads/pain_p
poster.pdf re
esume
mecanismos excitatório
os e inibitó
órios envolv
vidos na modulação
m
d
da sensibiliização
os m
perifé
érica.
8. Cie
entistas desc
cobrem como manipularr a dor atrav
vés de técnic
ca de terapia
a genética
Um rrecente traba
alho publicad
do na revista
a Nature Bio
otechnology mostra uma
a forma de “ligar e
deslig
gar” a dor co
om a ajuda de um simp
ples feixe de luz fluoresc
cente, atravé
és de uma te
erapia
genéttica conhecid
da como opttogenética. E
Essa técnica
a consiste em
m estimular ou inibir a função
neuro
onal através de métodos
s ópticos.
Basea
ado nisso, os
o cientistas injetaram no
o nervo ciático de camundongos um
m adeno-víru
us que
codifiicam proteín
nas excitatórrias, conheccidas como opsoninas
o
e que são fottossensíveis. Após
algum
mas semana
as, as term
minações ne rvosas dos camundong
gos ficaram sensíveis à luz.
Então
o, os animais foram colocados em uma peque
ena câmara de acrílico q
que possuía chão
trans
sparente. Qu
uando foi in
ncidido um feixe de luz azul atrav
vés do chão
o da câmarra, os
camu
undongos se encolheram
m ou lambera
am a pata sinalizando qu
ue sentiam d
dor.
Em c
contraste, a administração no nerv
vo ciático de
d vírus cap
pazes de co
odificar opso
oninas
inibitórias levaram
m a redução
o do comporttamento noc
ciceptivo, qu
uando incidid
do um feixe de luz
amarrelo, projetad
do para bloq
quear os imp
pulsos nervosos.
Além disso, esses animais fo
oram subme tidos à indução de neurropatia perifé
érica pelo modelo
m
de c
constrição crônica do nervo
n
ciáticco. Como resultado
r
foi observado
o que a inibição
optog
a luz amarela, no
genética foi capaz de re
everter a alo
odínia mecân
nica após a incidência
i
da
teste de filamenttos de von Frey
F
e també
ém diminuir a hiperalges
sia térmica a
após execuç
ção do
teste de Hargreaves.
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Essa descoberta tem implica
ações em div
versos camp
pos da ciênc
cia e pode, no futuro, ajudar
a
milhõ
ões de pess
soas que so
ofrem com dores crônicas. No enttanto, ainda
a existem muitos
m
obstá
áculos antes
s que qualquer tipo d
de tratamen
nto optogen
nético seja liberado pa
ara a
sociedade. Isso porque
p
pode
e ser difícil a
atingir algum
mas células nervosas diiretamente com
c
a
luz. P
Portanto, apesar da tend
dência de de
escoberta de
e cada vez mais
m
benefíccios nesse tipo de
terap
pia, novos ex
xperimentos de modifica
ação genética
a ainda são necessários..
Referrência: Iyer SM, Montgo
omery KL, To
owne C, Lee SY, Ramakrishnan C, D
Deisseroth K, Delp
SL. Virally med
diated optog
genetic exccitation and
d inhibition of pain in
n freely moving
m
nontrransgenic miice. Nat Biottechnol. 201 4 32(3):274
4-8.
9. Pa
apel periféric
co da cateps
sina S em ccélulas Th1 dependentes
d
s, na transiçção da dor aguda
a
para a dor cônica
a após lesão de nervo
Nos ú
últimos anos
s tem aumen
ntado o núm
mero de estudos mostran
ndo a partici pação das células
c
da g
glia no mec
canismo de
e manutençção da dor neuropátic
ca. Embora os mecanismos
subja
acentes à manutenção da
d dor neuro
opática sejam mal compreendidos, há evidênciias de
que as células T CD4+ - células depe
endentes de
e reposta - estejam a
associadas com
c
a
manu
utenção da dor
d neuropáttica por ativa
ar células da
a glia. No en
ntanto, pouco
co se sabe so
obre o
meca
anismo de ativação de células
c
T CD
D4+ nessa patologia.
p
As
s células T C
CD4+ provê
êm do
baço e dos linfonodos, e devem ser ativa
adas previam
mente para atravessar
a
a barreira hematomedu
ular espinal.
Norm
malmente, as
a células T CD4+ são
o ativadas pelo reconhecimento do complex
xo de
peptíídeos MHC de
d classe II, presente na
as células ap
presentadora
as de antígen
nos. Durante
e este
proce
esso, a cade
eia invariantte (Ii) é seq
quencialmen
nte clivada em
e peptídeo
o 10 induzid
do por
leupe
etina (lip10) e, finalmente para classse II associa
ado ao peptídeo Ii (CLIP
P). Em seguida, o
comp
plexo de pe
eptídeo classe II trafeg
ga para a superfície da célula, o
onde apresenta o
antígeno às células T cognata
as, iniciando
o uma respos
sta imunitária.
Sabendo da parrticipação da
a Catepsina
a S (CatS) em doença
as inflamató
órias crônica
as, os
autorres foram avaliar
a
a pa
articipação d
dessa enzim
ma na dor neuropática . A CatS é uma
prote
ease lisossomal de cistteína, prefe
erencialmentte expressa em célula s mononucleares
fagoc
cítica, e é re
esponsável pelo
p
estágio proteolítico de clivagem
m da Ii do lip
p10 para CLIP em
que a inibiç
célula
as apresenta
adoras de antígeno. Asssim, o prese
ente trabalh
ho mostrou q
ção da
ativid
dade de CatS
S, através da supressão
o genética ou
u por meio de
d um inibid
dor farmacológico,
Z-Phe
e-Leu-COCH
HO (Z-FL), atenuou si gnificativam
mente a ma
anutenção d
da alodinia tátil,
hiperrtrofia do baço, e aumen
nto no núme
ero de célula
as T CD4+ e o passo fina
al de clivage
em da
cadeiia invariávell associada ao MHC de classe II, após
a
lesão do
d nervo pe riférico. Nottou-se
tamb
bém que a es
splenectomia atenuou s ignificativam
mente a alod
dínia tátil apó
ós lesão do nervo
perifé
érico, enqua
anto que a transferênccia de células T CD4+
+ de baço de camundongos
selva
agens neuro
opáticos, aumentou sign
nificativamente o nível de nocicep
pção em an
nimais
esple
enectomizado
o do tipo selvagem ou
u deficientes
s para CatS
S (CatS-/-). Além disso
o, nos
animais CatS-/- ou tratados com Z-FL
L houve um
ma redução significativa
a no infiltrad
do de
célula
as T CD4+, do tipo que expressam interferon-Y
Y (IFN-Y), na
a medula esp
pinal. Além disso,
a defficiência de CatS ou trratamento ccom Z - FL ou esplenectomia aten
nuaram de forma
signifficativa a prroliferação de
d microglia no 14° dia após a lesã
ão do nervo
o periférico. Estes
resulttados mosttram um papel
p
funda
amental de CatS presente na p
periferia pa
ara o
desen
nvolvimento da dor ne
europática a
através da ativação de
e células T CD4+ antíígenoespec
cíficas. Após
s a ativação
o de células CD4+, esta
as células in
nfiltram no d
dorsal da medula
m
espin
nhal e secrettam IFN-Y para ativar m
microglia, con
ntribuindo as
ssim para a transição da
a fase
aguda da dor parra um estado
o de dor crô nica.
Referrência: Zhan
ng X, Wu Z, Hayashi Y, Okada R, Na
akanishi H. Peripheral
P
ro
ole of cathep
psin S
in Th
h1 cell-depen
ndent transittion of nerve
e injury-indu
uced acute pain
p
to a chrronic pain sttate. J
Neuro
osci. 2014 34(8):3013-2
3
22.
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10. V
Veneno letal de caracol marinho
m
pod e ser utilizad
do no tratam
mento da dorr crônica
Carac
cóis marinho
os têm uma
a grande div
versidade de
e venenos, alguns de e
extrema potência,
que conseguem ser dez mil
m vezes m
mais potenttes que a morfina, ssem ter as suas
conse
equências viciantes e os seus efeitoss colaterais.
A inv
vestigação, publicada na
n revista ccientífica Na
ature Comm
munications, comprova,, pela
prime
eira vez, que um anim
mal veneno
oso utiliza venenos
v
dis
stintos para
a caçar presas e
defen
nder-se de predadores.
p
No se
entido prátic
co, este conh
hecimento ab
bre caminho
o para a iden
ntificação de
e novas toxin
nas de
venenos que atu
uam no siste
ema nervoso
o humano, podendo res
sultar em no
ovos tratam
mentos
para a dor crônic
ca.
O Co
onus geograp
phus é um caracol
c
altam
mente perigo
oso, tem a picada maiss tóxica conh
hecida
entre
e as espécies de Conus,, e é respon
nsável por mais
m
de 30 mortes hum
manas conhecidas,
não e
existindo um
m antiveneno
o para a sua picada.
Segundo o estu
udo, os ven
nenos de ccaracóis marinhos do gênero
g
Con
nus englobam as
estratégias mais sofisticadas
s de envenen
namento con
nhecidos no reino anima
al, permitind
do que
estes
s pequenos e lentos anim
mais capture
em vermes, moluscos e mesmo peiixes. Conhec
cer os
venenos destes animais é importante
e para tenttar desenvolver antídottos contra esses
venenos, mas, ao
a mesmo tempo,
t
perm
mite também
m a descobe
erta de nova
as moléculas que
podem ter aplicação farmaco
ológica.
Cada uma das espécies
e
de caracóis m
marinhos Con
nus produz mais de 10
000 conopeptidos
distin
ntos, estando
o muito poucos destes ccompostos caracterizado
c
os farmacolo
ogicamente (cerca
(
de 0,,1%) tendo como alvo uma
u
vasta g ama de proteínas de membrana ce
elular, tipicam
mente
com elevada potê
ência e espe
ecificidade.
Esses
s compostos
s têm grande
e potencial ccomo drogas
s analgésica
as, nomeada
amente como
o alvo
de re
eceptores esp
pecíficos da dor humana
a que podem
m ser até 10.000 vezes m
mais potente
es que
a mo
orfina, sem as
a consequê
ências vician
ntes da morffina e seus efeitos
e
colatterais. Desta
aca-se
nesse
e sentido o Inibidor Cav
v2.2 w-MVIIA
A (Prialt) ap
provado pelo
o FDA nos E
Estados Unid
dos da
Amérrica em 2004 sendo utilizado
u
pa
ara tratar a dor intrattável. O tra
atamento da
a dor
neuro
opática crôn
nica com con
nopeptidos p
pode assim estender-se
e a paciente
es que sofra
am de
cancrro, artrite, herpes, diabe
etes, Alzheim
mer, Parkinso
on e AIDS.
As es
spécies do gênero
g
Conu
us existem e
em zonas trropicais, em águas quen
ntes dos oceanos
Atlân
ntico, Pacífico
o e Índico, podendo ta mbém encontrar-se em
m Cabo Verd
de. No Brasil, não
existe
em estas espécies.
Outro
os estudos têm sidos realizados
r
e
em animais venenosos, como morrcegos, vam
mpiros,
cobra
as, lagartos,, cefalópode
es (polvos, lulas e choc
cos), escorp
piões e aran
nhas. Milharres de
pesso
oas morrem
m anualmentte, em nívell mundial, da
d picada de animais v
venenosos, o que
acenttua a importtância do esttudo de vene
enos, tanto em
e países desenvolvidoss como em países
p
subde
esenvolvidos
s.
Referrência: Dute
ertre S, Jin AH,
A Vetter I, Hamilton B, Sunagar K, Lavergne V
V, Dutertre V,
V Fry
BG, A
Antunes A, Venter DJ, Alewood P
PF, Lewis RJJ. Evolution of separate
te predation- and
defen
nce-evoked venoms
v
in ca
arnivorous ccone snails. Nat Commun. 2014 5:35
521.
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