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1. No
ovas pesquis
sas apontam que a dor p
persistente te
em fatores genéticos
g
Uma nova e pro
omissora pe
esquisa apre
esentada na
a 66ª Reunião Anual d
de Neurolog
gia da
Acade
emia Americ
cana da Filad
délfia, sugerrindo que em
m indivíduos com maior ttolerância a sentir
dor o fator chave
e pode ser ge
enético.
Ao co
ontrário da dor
d aguda, sensação
s
estta que alerta o corpo co
ontra possív
veis lesões e dano
tecidu
ual, a dor crônica
c
tem caráter perssistente, com
mpreendida por ser um
ma dor continua e
interm
mitente com
m períodos de duração d
de semanas,, meses ou até anos. A dor crônica pode
vir de uma doen
nça em currso, tais com
mo artrite, câncer, infe
ecção ou dissfunção do nervo
(neurropatias). Já
á o tratamen
nto dessa en
nfermidade, em sua maior parte é paliativo, visando
sanarr os sintom
mas. Especialistas méd
dicos utiliza
am uma va
ariedade de
e abordagen
ns no
tratamento da dor crônica
a, seja ela
a drogas, acupuntura,
a
estimulaçã
ão elétrica local,
estim
mulação cerebral e até mesmo
m
a ciru
urgia se torna
a uma altern
nativa.
Nesse
e sentido, sanar a dor crônica
c
se t orna um gra
ande desafio
o por parte dos profissionais,
patologia da
devid
do ao limita
ado entendiimento dos mecanismo
os envolvido
os na fisiop
a dor
crônica.
Este estudo cons
statou em primeira instâ
ância semelhanças gené
éticas entre os paciente
es que
apres
sentaram me
esma intens
sidade de do
or. Foram av
valiados 2.72
21 pacientess com dor crônica
e um
ma escala de
e intensidade
e da dor pon
ntuada de 0 a 10. A ma
aioria das p essoas no estudo
e
(46%
%) teve a pe
ercepção de dor modera
ada (pontuad
da nível de 4-6),
4
seguid
da pela percepção
eleva
ada da dor (45%). Apenas 9% dos particiipantes fora
am classificcados com baixa
perce
epção da dorr.
Os pe
esquisadores
s descobriram que a exp
pressão do gene
g
DRD1 (receptor de dopamina D1)
D foi
33% mais comum
m no grupo de indivíduo
os que apres
sentava baix
xo grau de d
dor compara
ado ao
grupo
o de alto grrau de dor. Os paciente
es do grupo com dor de
e grau mode
erada foram
m mais
prope
ensos a ter mais duas variantes, C
COMT (catec
col-O-metiltrransferase) e OPRK (rec
ceptor
opioid
de Kappa), que
q
foi 25%
% mais comu m neste gru
upo do que no
n grupo de alto grau de dor.
Por o
outro lado, o grupo de alto grau d
de dor apresentou-se 25%
2
mais p
propensos a ter a
expre
essão do DRD2
D
(recep
ptor de do
opamina D2) comparad
do aos paccientes do grupo
mode
erado.
Este estudo é im
mportante po
orque fornecce informaçõ
ões objetiva
as para melh
hor entendim
mento
da do
or e por que
e numa mesm
ma populaçã
ão os indivíd
duos têm dife
erentes níve
eis de tolerância à
dor e que identifficar se uma pessoa tem
m algum desttes quatro genes pode a
ajudar os mé
édicos
a en
ntender melhor a perc
cepção de d
dor dos pa
acientes. En
ncontrar gen
nes que po
ossam
desem
mpenhar papel na dor pode fornece r um alvo co
oncreto para
a o desenvolv
vimento de novas
terap
pias.
Fonte
e: David McNamee, Chronic pa
ain may be genetic, new ressearch suggests.
http:///www.medicalnewstoda
ay.com/articcles/275695.php
2. Re
elação entre casamento e dor crônica
a
Algum
ma vez você
ê já deve ter escutado allguém comentar sobre algum
a
casam
mento vai dar "dor
de ca
abeça" para algum dos cônjuges. D
De fato, um
m estudo pub
blicado em uma das revistas
mais conceituada
as na área de dor demon
nstra que relações conju
ugais hostis podem ter efeitos
e
preju
udiciais, inte
ensificando a dor. Nestte estudo, especificamente a dorr lombar crônica.
Durante a análise de 105 casais, os pesquisado
ores concluíram que in
ndivíduos qu
ue se
sentiram criticados ou hostilizados pelo cônjuge tive
eram aumen
nto da intenssidade da do
or em
até 3 horas apó
ós o episódio
o. Como ass interações conjugais são
s
passíveiis de intervenção
clínica, a melhor visão do relacionamentto conjugal pelo
p
profissio
onal de saúd
de pode favo
orecer
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o trattamento de alguns tipos
s de dores crrônicas ao atingir
a
esta área
á
negligen
nciada. Em suma,
s
a críttica/hostilida
ade do cônjuge pode se
er um fator que contrib
bui para a m
manutenção e até
mesm
mo o agravamento da dor crônica
a. Pesquisas
s futuras de
evem ampliiar ainda mais
m
a
comp
preensão da
a interação dos processsos matrimo
oniais e a manutenção
o da dor crônica,
possibilitando um
m ajuste idea
al. À luz desssas conceituações de dor e interaçções conjuga
ais, os
terap
peutas podem
m ser mais capazes de
e desmascarrar como as
s funções crríticas do cô
ônjuge
podem aumentarr a dor do pa
aciente para
a um determ
minado casal, e como com
mportamenttos de
dor d
do paciente pode
p
intensifficar o comp
portamento mais
m
crítico do
d cônjuge.
Referrência: Burn
ns JW, Peterrson KM, Sm
mith DA, Keefe FJ, Porter LS, Schu
uster E, Kinn
ner E.
Temp
poral associiations betw
ween spouse
e criticism/h
hostility and
d pain amo
ong patients
s with
chron
nic pain: a within-couple
w
e daily diary study. Pain 2013 154(12):2715-21..
3. Do
or reduz a motivação
m
sex
xual das fêm
meas, mas nã
ão dos mach
hos
A dor crônica é frequentemente associa
ada a disfun
nção sexual, sugerindo assim que a dor
possa
a reduzir a libido. Um recente
r
trab
balho publica
ado pela rev
vista Journall of Neurosc
cience
avalio
ou o impacto
o da dor sob
bre o desejo sexual de fê
êmeas e mac
chos.
Para avaliar o co
omportamento das fême
eas, camund
dongos foram
m colocadoss em uma câ
âmara
de ac
casalamento
o dividida po
or uma barre
eira com oriffícios pequenos o suficie
ente para im
mpedir
que o
os machos pudessem
p
pa
assar de um lado ao outro, mas gran
ndes o suficiiente apenas
s para
as fêmeas passarem para a área mascu
ulina, e esca
apar de volta
a a sua próp
pria toca, qu
uando
neces
ssário.
A dorr foi induzida pela injeção de zimozzan A (0,5 mg/ml)
m
ou carragenina
c
(2%) nas re
egiões
genittais ou em outras
o
regiõe
es como patta, cauda e bochecha. Os
O resultado
os mostraram
m que
as fêmeas gastav
vam menos tempo com o lado masc
culino quando estavam ccom dor e qu
ue era
possíível reavivarr o desejo se
exual delas q
quando admiinistrado o analgésico prregabalina.
Para avaliar o co
omportamen
nto dos macchos, os roe
edores foram
m colocados em uma câ
âmara
sem divisão, na qual tinham
m livre acessso a uma fê
êmea no cio. Assim, foi observado que o
comp
portamento sexual
s
dos machos
m
não foi afetado em grau alg
gum pelo me
esmo nível de
d dor
inflam
matória.
Estes
s resultados sugerem que o desejo
o sexual das
s mulheres é muito maiis dependen
nte do
conte
exto que o dos homen
ns, sendo affetado por diversos fattores como,, por exemp
plo, a
autoc
confiança. Além
A
disso, os
o autores ssugerem um
ma possível explicação e
evolutiva, onde a
reduç
ção da libido
o nas fêmeas
s seria a ma
aneira encon
ntrada pelo organismo
o
e pela nature
eza de
impedir a reprodução em situ
uações de esstresse/doen
nça.
Referrência: Farm
mer MA, Lejja A, Foxen -Craft E, Chan L, MacIIntyre LC, N
Niaki T, Che
en M,
Mapp
plebeck JC, Tabry
T
V, Topham L, Su
ukosd M, Bin
nik YM, Pfau
us JG, Mogil JS. Pain re
educes
sexua
al motivation
n in female but
b not male
e mice. J Neurosci. 2014
4 23;34(17)::5747-53.
4. Vittamina D para tratamento de pacien
ntes com dorr crônica
A vittamina D é um grupo de
d composto
os lipossolúv
veis essenciiais para ma
anter o equ
uilíbrio
mineral e meta
abólico no corpo. Sab
be-se que moderadas
m
exposições ao sol é fator
prepo
onderante para
p
síntese
e dessa vita
amina no organismo.
o
Recentes
R
acchados científicos
demo
onstram que
e a vitamina D possui papel no controle
c
dos mediadore
es inflamatórios e
autoimunes.
Um e
estudo atual identificou que
q
a vitamiina D desenv
volve um papel modulad
dor na reduç
ção da
dor c
crônica. Essa
a pesquisa fo
oi publicada na revista Pain
P
Med e, demonstrou
d
que baixos níveis
dessa
a vitamina poderia
p
ter um importantte papel nos
s mecanismo
os central da
a dor crônica
a. Este
estud
do avaliou 174
1
paciente
es com dor crônica e esclareceu po
or intermédiio de uma escala
e
analó
ógica (pontuada 0-10) a intensidade
e de dor.
Em u
um primeiro momento os
o níveis da vitamina D foram men
nsurados, 71
1% dos pacientes
com dor crônica
a apresentaram deficiên
ncia dessa vitamina. Além
A
disso, constatou nesse
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estud
do que os ba
aixos níveis da vitamina estavam as
ssociados dirretamente a
aos pacientes
s com
maior severidade
e de dor crônica. Os ressultados sugerem que os
s baixos níve
eis de vitam
mina D
predispõe um au
o central do
umento da sensibilizaçã
s
o processam
mento da do r particularm
mente
maior em pacien
ntes que fora
am submeti dos a estimulação mecâ
ânica com d
dor crônica. Esses
achad
dos são prom
missores e se tornam um
m novo alvo no combate
e da dor crôn
nica.
Referrência: von Känel R, Müller-Hartman
nnsgruber V,
V Kokinogen
nis G, Egloff N. Vitamin D and
Centrral Hyperse
ensitivity in
n Patients with Chronic Pain. Pain Med. 2014 14. doi:
10.11
111/pme.12454. [Epub ahead of pri nt]
5. Te
esta e pontas
s dos dedos são as parte
es do corpo mais sensíve
eis à dor
Cienttistas da University Colllege London , na Inglate
erra, publicaram o prime
eiro mapa da
d dor
huma
ana no perió
ódico Annals of Neurolog
gy. A acuidad
de tátil faz parte
p
da roti na nas avaliiações
neuro
ológicas. Já a acuidade
e para a do
or não é avaliada, pois nunca foi sistematicam
mente
carac
cterizada. Pa
articiparam do estudo 2
26 adultos saudáveis
s
e 1 voluntárrio com uma
a rara
neuro
opatia de fibras sensitivas grossass, consistind
do de perda
a completa de fibras A beta
mielin
nizadas abaixo do pesco
oço. Eles av
valiaram o liimiar de discriminação e
entre dois pontos
p
para o estímulo tátil e nocic
ceptivo sele tivo em várrias regiões do corpo. O
Os limiares foram
estim
mados usando pares de estímulos
e
sim
multâneos e sucessivos.. A testa e a ponta dos dedos
das m
mãos são as
s regiões do corpo mais sensíveis à dor. Além disso,
d
eles o
observaram que a
ponta
a dos dedos
s foi a área de maior a
acuidade pa
ara a dor e o toque. D e acordo co
om os
autorres, a acuida
ade espacial para a dorr não depen
nde de um sistema
s
funccional de fib
bras A
beta táteis. Além
m disso, os cientistas a
afirmam que o mapa é uma ferra
amenta que pode
ajuda
ar os médico
os no tratamento de dore
es crônicas.
Referrência: Manc
cini F, Bauleo
o A, Cole J, Lui F, Porro CA, Haggard P, Iannettti GD. Whole
e-body
mapp
ping of spatia
al acuity forr pain and to
ouch. Ann Ne
eurol. 2014. [Epub ahead
d of print].
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. An
nsiedade e dor miofascial crônica
Conceitualmente, a dor ap
presenta doiis componentes, sensó
ório-discrimin
nativo e affetivomotiv
vacional. A integração desses do
ois compone
entes se re
elaciona dire
etamente com a
respo
osta ao esttímulo nocic
ceptivo. O ccomponente
e afetivo-em
mocional é responsável pelo
comp
portamento psicológico em relação à dor. Pacie
entes que sofrem de do
or crônica podem
p
apres
sentar com
mprometimen
nto dessess dois co
omponentes,, associado
o também um
enfra
aquecimento do controle descendentte da dor. O controle descendente ((ou supra-es
spinal)
da do
or se origina de várias re
egiões cereb
brais e desem
mpenha um papel crítico
o na determinação
da ex
xperiência tanto da dorr aguda com
mo da dor crônica.
c
Influências inib
bitórias da dor
d
se
origin
nam de loca
ais da substtância cinze
enta periaqu
uedutal e do
os núcleos d
da rafe, alé
ém de
regiões adjacente
es reticulare
es da ponte e bulbo. O controle des
scendente p
pode ser facilitado
ou in
nibido, e esta
e
interaçã
ão é dinâm
mica e pode ser alterrada por diiferentes es
stados
comp
portamentais
s, emocionais e patológ
gicos. Pacien
ntes com do
or crônica p
podem apres
sentar
estad
dos de ansie
edade, magnificação da
a dor e cata
astrofização,, sintomas ccaracterístic
cos da
sensibilização central. Com o objetivo d
de compreen
nder a relaçã
ão do estad o de ansiedade e
dor, avaliou-se pacientes com
c
dor crrônica miofa
ascial, em relação aoss parâmetro
os de
excita
abilidade co
ortical por meio de e
estimulação magnética transcrania
ana (TMS) e se
corre
elacionou com
m o Quantittative Senso
ory Testing (QST) [um teste de lim
miar térmico
o], em
conju
unto com um estímulo heterotópicco por meio
o do teste Conditional Pain Modu
ulation
(CPM
M)[modulação
o condiciona
ada da dor],, que avalia
a integridade
e da via desscendente da
d dor
(antig
go DNIC). Na
N avaliação
o dos parâm
metros cortica
ais, a facilitação intraco
ortical, que indica
maior atividade dos
d
receptores glutama térgicos NMDA, se correlacionou diiretamente com
c
o
estad
do de ansied
dade. Pacien
ntes com altto índice de estado de ansiedade p
podem apres
sentar
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meno
or modulaçã
ão corticoesp
pinhal em rresposta à dor
d
durante o QST, com
mo observad
do no
estud
do. Considerrando que a CPM avalia a função do sistema cortticoespinhal descendentte, um
limiarr de dor mais baixo foi observado
o
q
quando os pa
acientes apresentaram u
um alto esta
ado de
ansie
edade, isto sugere
s
que a função do
o sistema modulador de
escendente e
esta enfraqu
uecido
nos p
pacientes com
m dor miofascial.
Referrência: Vido
or LP, Torre
es IL, Mede
eiros LF, Du
ussán-Sarria JA, Dall'ag
gnol L, Deittos A,
Brietz
zke A, Laste
e G, Rozisky JR, Fregni F
F, Caumo W.
W Association
n of anxiety
y with intraco
ortical
inhibiition and descending
d
pain modullation in ch
hronic myoffascial pain syndrome. BMC
Neuro
osci. 2014, 15:42.
1
7. Identificação da
d caspase-6 como sina
al específico
o dos neurôn
nios aferente
es primários
s para
a
ativar a micróglia
As cé
élulas da glia
a são comum
mente conhe
ecidas por se
eu papel de suporte aoss neurônios, tanto
no sis
stema nervo
oso central como
c
perifér ico. Essa vis
são, no entanto, tem sid o ampliada desde
a déc
cada de 90, quando a pa
articipação d
de microglia e astrócitos
s na gênese e manutenç
ção da
dor p
passou a se
er descrita. Inúmeros ttrabalhos desde então buscam de
escrever em
m qual
mode
elo experime
ental de dor esse ou aqu
uele tipo celu
ular participa
a mais releva
antemente, assim
como
o em que momento
m
o fazem
f
e de que maneirra. A sinaliz
zação entre células da glia e
neurô
ônios é fund
damental na resposta do
olorosa à lesão de um nervo, por e
exemplo. Ma
as em
mode
elos de dor inflamatória
a, nossos co
onhecimento
os ainda são
o escassos. Já sabemos que
vários sinais libe
erados pelo neurônio afferente prim
mário no corno dorsal d a medula espinal
podem ativar as
a células da
d glia, fazzendo-as lib
berar media
adores pró--nociceptivos
s que
sensibilizam a viia primária e secundári a, contribuindo para a perpetuação
o da dor, mesmo
m
depois de cessad
do o estímulo
o inicial. Mass um sinal específico,
e
qu
ue ative um tipo celular único
e qu
ue possa servir
s
de alvo
a
terapêu
utico, ainda
a era desc
conhecido. Pelo menos
s até
recen
ntemente, qu
uando um im
mportante g
grupo de estudo da dor crônica pub licou um tra
abalho
mostrando que a protease caspase
c
6 é capaz de attivar seletiva
amente célu las microglia
ais na
medu
ula espinal.
Utilizando vários
s modelos de
d dor infla
amatória, os
s autores mostram
m
que
e a caspase-6 é
ada pelos terminais do neurônio
n
afe
erente primá
ário, após um
ma injúria te
ecidual perifférica.
libera
A pa
artir daí, se liga a célu
ulas microg liais especifficamente (n
não foi obsservada ligação a
ônios ou asttrócitos), ativando-as e induzindo a liberação de TNF-α. E
Essa citocina
a, por
neurô
sua v
vez, age retrrogradamentte na termin
nação aferente primária, aumentand
do a excitabilidade
do ne
eurônio pós--sináptico e induzindo a geração de
e LTP (long term ponten
m dos
ntiation), um
principais mecanismos responsáveis pela
a cronificação da dor.
ada dia cam
minhamos mais
m
próxim
mos de ente
ender os mecanismos
m
moleculares
s que
A ca
deline
eiam a gêne
ese e a man
nutenção da
a dor crônica
a, mas muitto ainda pre
ecisa ser feitto até
que p
possamos de
esenvolver fá
ármacos sele
etivos e seguros para co
ontrolar esse
e processo.
Referrência: Berta
a T, Park CK, Xu ZZ, Xie
e RG, Liu T, Lü
L N, Liu YC, Ji RR. Extra
racellular cas
spase6 driives murine
e inflammato
ory pain via
a microgliall TNF-α sec
cretion. J Cllin Invest. 2014,
124(3
3):1173-86.
8. A fase de de
escoberta da osteoprottegerina com
mo biomarc
cador para síndrome de dor
regional complex
xa
A síndrome de dor regional complexa (S
SDRC) é uma fisiopatolo
ogia que pod
de se desenv
volver
após um período
o de dor e inflamação q
que se inten
nsificam com
m o tempo a
após sofrer algum
a
traum
ma de memb
bro. A associiação da Ostteoprotegerina (OPG) co
om os sintom
mas da SDRC
C teve
inicio
o após a des
scoberta do receptor ativ
vador de fattor nuclear (NF)-Kb (RAN
NK)/RANK liigante
(RANKL)/OPG. O receptor ativador do
o fator nuclear-kB (RA
ANK) ligante
e RANK (RA
ANKL)
sistem
ma osteopro
otegerina (OPG) é um sisstema impre
escindível pa
ara o controle
e de remode
elação
óssea
a. RANK é um recepttor da supe
erfície celular expresso
o por célul as osteoclá
ásticas
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proge
enitoras, bem
m como oste
eoclastos ma
aduros. RAN
NKL é um ligante que se liga ao RAN
NK e é
expre
esso por céllulas estrom
mais da med ula óssea, osteoblastos
o
s e fibroblasstos. A ligação do
RANK
KL ao RANK resulta na diferenciação
d
o e ativação dos osteoclastos e na rreabsorção óssea.
ó
Outro
o ligante que se liga ao
o RANK é a OPG, produ
uzido pelas células estro
romais da medula
m
óssea
a, osteoblasttos e fibroblastos. Assim
m, RANKL e OPG
O
são cito
ocinas que sse ligam ao RANK,
R
resulttando em respostas celulares.
c
N
No entanto, embora RANKL
R
prom
mova ativaç
ção e
difere
enciação dos osteoclasttos, OPG te
em o efeito contrário, inibindo a d
diferenciação dos
osteo
oclastos. O equilíbrio
e
en
ntre OPG e R
RANKL é um
ma atividade
e que pode direcionar para
p
a
reabs
sorção óssea
a ou formaçã
ão óssea.
O arttigo apresenta o primeirro estudo qu e detecta qu
ue há elevaç
ção dos níve
eis séricos de
e OPG
em p
pacientes co
om SDRC ap
pós o traum
ma inicial e nesse estud
do foi utiliza
ado o métod
do de
avalia
ação padrão
o do metabolismo óssseo no cas
so de pacie
entes com SDRC, que
e é a
cintilo
ografia ósse
ea, mostrando as difere
enças entre os membros afetados e não afettados.
Foram
m utilizados
s três grupo
os para os estudos: 23
2 pacientes com SDR
RC, 10 pacientes
contrroles que tin
nham tumorres não-mettastáticos lo
ocais e 21 pacientes
p
qu
ue haviam sofrido
s
fraturras. Os paciientes com SDRC que p
participaram do estudo atendiam oss critérios de não
ter hiistórico de câncer,
c
está dentro dos ccritérios de Budapeste, não ter doen
nça óssea e SDRC
na ex
xtremidade superior, bu
uscando ava
aliar o perfil sensorial do
os pacientess com SDRC
C para
estab
belecer uma
a relação en
ntre os sinttomas positivos e nega
ativos da d or neuropáttica e
carac
cterísticas do
o metabolism
mo ósseo.
A OPG
G aumentou
u em pacienttes com SDR
RC em comparação ao grrupo control e, mas não foram
encon
ntradas corrrelações sign
nificativas en
ntre a concen
ntração de OPG
O
e a pressença ou aus
sência
de sin
ntomas de SDRC.
S
A OPG
G cria ativida
ade dos oste
eoblastos atuando localm
mente no tecido e
a OPG
G sérica elev
vada reflete a ocorrênci a dos processos fisiopattológicos da SDRC e pod
de ser
um b
biomarcador útil para esta SDRC, ssendo neces
ssário realizar mais estu
udos e pesq
quisas
sobre
e o papel dos osteoclastos e osteobllastos na geração de sin
ntomas de SD
DRC, mas co
om os
resulttados aprese
entados sab
be-se que a OPG tem um
ma boa espe
ecificidade e sensibilidad
de em
relaçã
ão ao diagnó
óstico clínico
o de SDRC.
Referrências:
 Kramer HH,
H Hofbauer LC, Szalay
y G, Breimho
orst M, Eberlle T., Ziesch
hang K, Raun
ner M,
Schlereth
h T, Schreck
kenberger M
M, Birklein F.
F Osteoprote
egerin: A ne
ew biomark
ker for
impaired boné meta
abolism in ccomplex reg
gional pain syndrome?
s
P
PAIN 155 (2014)
889-895..
 CARRANZ
ZA Jr., F.A.; NEWMAN M
M.G.; TAKEI H.; KLOKKEV
VOLD P.R. P
Periodontia clínica,
11º Ediçã
ão- 2012. Ed
d. Elsevier. P
Pág. 223 Cap
p. 21- Patogênese period
dontal.
9. Es
studo avalia o envolvim
mento de re ceptores TR
RPV1 no con
ntrole do me
etabolismo e sua
influê
ência na long
gevidade de camundong
gos
Um trabalho publicado na rev
vista científi ca Cell suge
ere que recep
ptores de po
otencial transiente
vanilo
oide 1 (TRPV
V1) regulam
m a longevida
ade e o mettabolismo. Tais
T
receptorres são exprressos
em n
neurônios sensoriais
s
aferentes qu
ue detectam
m temperatu
uras extrem
mamente altas e
estím
mulos dolorosos em tecidos específi cos, como as
a camadas da derme e da epiderm
me da
pele, a mucosa oral
o
e nasal e as articula ções. Os auttores relatam
m que a senssação de dor está
assoc
ciada com o aumento da
d mortalida
ade, mas nã
ão se sabe se a percep
pção da dor pode
afetar diretamen
nte o envelhecimento. A equipe lide
erada por An
ndrew Dillin,, da Univers
sidade
da C
Califórnia em
e
Berkeley
y, demonsttrou que a ausência de recepto
tores TRPV1
1 em
camu
undongos es
stá associada
a à longevid
dade e a exibição de um
m perfil mettabólico jove
em na
idade
e avançada.
A inv
vestigação das
d
razões desse aume
ento da exp
pectativa de vida levou
u os cientisttas às
célula
as beta do pâncreas,
p
res
sponsáveis p
pela síntese da insulina,, hormônio q
que regula o nível
de glicose no sa
angue. Os receptores
r
T
TRPV1 se ag
glomeram ao redor dass células be
eta de
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animais normais e, quando estimulados
e
pela dor, lib
beram o pep
ptídeo relacio
onado ao ge
ene da
calcittonina (CGRP
P) que, por sua
s
vez, bloq
queia a liberração de insu
ulina no pân
ncreas.
A ausência de TRPV1
T
inativa a cascata
a de sinaliza
ação do cálc
cio, que term
mina na exc
clusão
nucle
ear do CRTC
C1 (CREB-regulated tra
anscriptional coactivato
or) nos neu
urônios sens
soriais
nocic
ceptivos. A exclusão nu
uclear de C
CRTC1 dimin
nui a produção de CGR
RP nos term
minais
senso
oriais que in
nvervam as ilhotas panc reáticas, sub
bsequentemente promov
vendo a libe
eração
de insulina.
Os p
pesquisadore
es relatam que a in ativação fa
armacológica
a de recep
ptores CGRP
P em
camu
undongos se
elvagens ma
ais velhos pode restab
belecer o metabolismo
m
saudável. Esses
dados sugerem que a ablaç
ção de rece ptores sens
soriais seletivos da dor ou a inibição de
CGRP
P estão associadas com um metabol ismo saudáv
vel e controle da longeviidade.
Referrência e fontte:
 Riera CE, Huising MO
O, Follett P,, Leblanc M,, Halloran J,, Van Andel R, de Maga
alhaes
23-36. TRPV
V1 Pain Rece
eptors
Filho CD,, Merkwirth C, Dillin A. Cell. 2014, 157(5):102
Regulate Longevity and
a
Metabolis
ism by Neuro
opeptide Sig
gnaling.
ww.techenett.com/2014//05/estudo-a
amplia-a-longevidade-de
e-ratos-torna
ando http://ww
os-menos
s-suscetiveis
s-a-dor/
10. V
Vetor viral que
q
estimula a produçã
ão do recep
ptor solúvel para o TNFFα reduz do
or em
mode
elo de neuropatia
A dor neuropátic
ca é uma co
ondição com
mum em dia
abéticos, afe
etando cerca
a de 20% destes
d
pacie
entes e tend
do como ca
aracterística ser de diffícil tratame
ento, uma v
vez que não são
conhe
ecidos os mecanismos
m
envolvidos
e
n
no surgimen
nto desta complicação. A
Acredita-se que a
hiperrglicemia pos
ssa ser um destes
d
meca
anismos, pos
ssivelmente facilitando o aparecimen
nto da
dor n
neuropática pela geração de mediad
dores pró-in
nflamatórios. Em pacien
ntes diabétic
cos, já
foi v
verificado o aumento nos níveis sanguíneos de TNFα e IL-2, du
uas citocinas pró
ocinas e o quadro
inflam
matórias. Assim, sugere-se uma corrrelação entrre a produção destas cito
de do
or neuropátic
ca.
Com relação ao TNFα,
T
para que
q
seja dessencadeado seu efeito pró
p inflamató
ório, é necessário
sua ligação a um
m de seus rec
ceptores (TN
NFR1 e TNFR
R2), localizad
dos na mem
mbrana celula
ar. Ao
ocorrrer esta interação, parte
e da estruturra extracelular do receptor é clivada
a, passando a ser
cham
mada de receptor solúve
el do TNF ((sTNFR1 e sTNFR2).
s
Esta porção ssolúvel tem efeito
antag
gonista sobre
e o TNFα, po
ossuindo asssim, atividad
de anti-inflam
matória.
Neste
e trabalho, os pesquisa
adores procu
uraram veriificar se a estimulação
e
da produçã
ão da
forma
a solúvel do
o receptor do TNFα por meio de tra
ansgenes em
m modelo an
nimal de dia
abetes
tipo 1 poderia ev
vitar o apare
ecimento da
a dor neurop
pática. Tal in
ndução da e
expressão foi feita
pela inoculação aguda de vetor
v
HSV (H
Herpes simp
plex vírus), subcutanea
amente nas patas
mais diabéticos.
traseiras dos anim
Foi v
verificado qu
ue animais diabéticos
d
ap
presentaram
m maior sensibilidade ao
o estímulo nocivo
n
térmiico e mecânico em relaç
ção aos anim
mais normog
glicêmicos. Quando
Q
analiisada a exprressão
de TN
NFα, verificou-se que ela
a foi maior e
em animais diabéticos
d
do
o que em no
ormoglicêmic
cos no
gânglio, corno da raiz dorsa
al, nervo ciá
ático e pele da pata. Da
a mesma fo
orma, també
ém foi
encon
ntrada maio
or reatividade para o ma
arcador de astrócitos
a
GFAP a nível espinal em ratos
diabé
éticos, indica
ando uma possível
p
parrticipação destas célula
as durante a gênese da dor
neuro
opática.
Já no
o grupo de animais dia
abéticos que
e recebeu o vetor, não somente o s níveis de TNFα
foram
m normaliza
ados, assim
m como o aumento da sensibilidade foi pre
evenindo co
om a
administração do
o vetor. Porr fim, a red
dução nos níveis
n
endógenos de TN
NFα também
m teve
como
o consequên
ncia a redução da ativaçção glial. A partir do cu
ultivo de cé
élulas de DR
RG em
meio rico em gliicose simula
ando o estad
do diabético
o, foi visto um
u aumento
o na produção de
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TNFα, com conco
omitante aum
mento na forrma fosforila
ada da p38, uma quinasse que quand
do em
sua fforma ativa (fosforilada)
(
é capaz de modular a transcrição gênica de outtras citocinas.
Assim
m, os autore
es comentam
m que neste modelo foi possível obs
servar a prod
dução aume
entada
do TN
NFα em dive
ersos pontos
s da via nocciceptiva (SN
NC, SNP), e que este “e
excesso” de TNFα
pode contribuir para o surg
gimento da dor neurop
pática diabética. Por fim
m, é credita
ada a
possibilidade de este mecan
nismo ser u
utilizado em favor dos pacientes, n
no sentido de se
aume
entar a prod
dução da fo
orma solúve
el do recepttor do TNFα
α, podendo representarr uma
altern
nativa no ma
anejo da dorr neuropática
a de pacienttes diabético
os.
Referrência: Ortm
mann KL, Ch
hattopadhya y M. Decrea
ase in neuro
oimmune acctivation by HSVmedia
ated gene transfer off TNFα solu
uble recepto
or alleviates pain in ra
ats with dia
abetic
neuro
opathy. Brain Behav Imm
mun. 2014, pii: S0889-1
1591 [Epub ahead of priint]

7

