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1. An
nalgesia da Lidocaína
L
e soro
s
fisiológi co na fibrom
mialgia
Fibromialgia pode
e ser definid
da como uma
a síndrome dolorosa crô
ônica, não in
nflamatória que
q
se
manifesta no sis
uma síndro
stema musc
culoesquelétiico. Ela é considerada
c
ome por eng
globar
uma série de manifestaçõe
m
s, como do
or, distúrbio
os do sono, indisposiçã o e fadiga entre
outra
as.
O prrocesso dolo
oroso em vias
v
nervosa
as já neuro
oquimicamen
nte sensibiliizadas gera uma
ativid
dade emocio
onal, exacerbando a sen
nsibilidade dolorosa
d
e fa
acilitando o aparecimen
nto de
distúrbios psicoss
sociais. O es
stado emocio
onal influenc
cia o process
so neurofisio
ológico da dor e o
comp
portamento do
d paciente, gerando pre
ejuízo na qu
ualidade de vida.
v
O papel da entra
ada de impulso nervoso periférico para
p
a fibrom
mialgia não é bem enten
ndido.
Um e
estudo realiz
zado demonstra que o impulso nerrvoso contrib
bui para a d
dor e hiperalgesia
clinica.
Um e
estudo com 62 indivídu
uos que soffrem com fibromialgia foram
f
treina
ados para avaliar
a
limiarr de impulso
os de calor e estímulos mecânicos nos
n
ombros,, braços, cosstas e perna
as. Os
pacie
entes recebe
eram duas injeções no
o músculo trapézio e duas injeçõe
es musculares no
músc
culo glúteo, com salina ou Lidocaín
na. Eles fora
am divididos
s em três g
grupos, indiv
víduos
com quatro injeç
ções de lido
ocaína, indiv
víduos com quatro injeç
ções com sa
alina e indiv
víduos
com duas injeçõe
es de salina e duas de lid
docaína.
Imed
diatamente após
a
as quattro injeções,, foi avaliado
o o nível de dor dos paccientes atrav
vés da
Escala Visual An
nalógica, es
stímulos térrmicos teste
e de pressã
ão mecânica
a. Após trinta e
sesse
enta minuto
os das inje
eções, foram
m colhidas amostras de
d sangue para verificar a
conce
entração de lidocaína.
As in
njeções mus
sculares de lidocaína re
esultaram em
m redução de 38% da dor clínica, mas
foram
m observada
as redução de
d dor após as injeções
s com salina
a. Os autore
es sugerem que o
“proc
cedimento de injeção” pode
p
ter co ntribuído pa
ara ativação de analgéssico endógeno no
alívio
o da dor e re
edução da hiperalgesia.
el a dor clin
Os re
esultados sugerem que o procedime
ento pode re
eduzir de forma confiáve
nica, e
que a entrada de impulso periférico é necessária para a manutenção
o da hiperalgesia
mecâ
ânica e de ca
alor de pacie
entes com fib
bromialgia.
Embo
ora os efeittos da lidocaína tenha
am sido demonstrados, outros fattores podem
m ter
obscu
urecido em comparação
o com solu ção de salina, bem co
omo analgessia relaciona
ada à
inserção de agulh
has e injeçõe
es de tecidoss profundos..
Referrência: Stau
ud R, Weyl EE, Bartley
y E, Price DD, Robinson ME. Ana
algesic and antihyperralgesic effe
ects of musclle injectionss with lidocaiine or saline in patients with fibromyalgia
syndrrome. Eur J Pain. 2014, 18(6):803-1
12.
2. FD
DA aprova Ta
arginiq ER
A oxicodona é um
u
fármaco opioide, sin
ntetizado em
m 1916, aná
álogo semisssintético, tendo a
poten
ncia duas ve
ezes superio
or a da morrfina, agonis
sta puro com
m afinidade pelos recep
ptores
opioid
des μ, utiliza
ado para o alívio
a
da dorr moderada a severa, ag
guda ou crô nica. Usada pelas
suas propriedad
des analgésicas, a oxiicodona apresenta efe
eitos, tais ccomo a eu
uforia,
respo
onsável pelo uso abusivo
o desta drog a.
O FDA (Food and
d Drug Admiinistration) d
dos Estados Unidos apro
ovou Targiniq
q ER (comprrimido
de clo
oridrato de oxicodona
o
e cloridrato d e naloxona) para tratar pessoas com
m dor intens
sa que
precis
sa de tratam
mento em longo prazo e que não melhoram com tratam
mento altern
nativo.
Targiiniq ER tem propriedades potenciais para dissoc
ciar o abuso do fármaco oxicodona, pois a
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nalox
xona é fárm
maco que no
o geral é uttilizado para
a compensar os efeitoss da overdose de
opioid
des.
De qu
ualquer form
ma, Targiniq ER pode serr objeto de abuso,
a
inclus
sive ao toma
ar-se por via
a oral,
que é na atualidade a forma
a mais frequ
uente de ab
buso da oxicodona e que
e pode originar a
morte
e do indivídu
uo.
amento apro
O FD
DA está com
mbatendo o uso
u
incorretto e abusivo
o de opiáceo
os. O medica
ovado
envolve risco de abuso e nã
ão está auto
orizado a serr utilizado para o alívio de qualquer dor,
deverrá ser prescrrito para pes
ssoas que ou
utros tratam
mentos são in
neficazes.
Um e
estudo clínic
co foi feito em
e 601 paciientes com lombalgia crônica, send
do que a ba
ase de
dados que respa
alda a aprov
vação inclui tratamento com mais de
d 3000 pesssoas. Estud
dos in
vitro (teste em laboratório) e in vivo ( teste em pessoas) foram feitos e os efeitos mais
frequ
uentes são náuseas e vômitos.
O FDA está exigindo estudos
s subsequenttes à comercialização do
o Targiniq ER
R a fim de avaliar
a
u
indevido
o, abuso, maior
m
sensibilidade à do
or (hiperalg
gesia),
os riscos importtantes de uso
dependência, ove
erdose e mo
orte relacion
nada com a utilização em
e longo prrazo além das 12
sema
anas. Além disso,
d
quer que
q
companh
hias farmacê
êuticas coloq
quem aos mé
édicos progrramas
educa
ativos como prescrever sem risco an
nalgésicos opiáceos.
Fonte
e: http://ww
ww.accessdatta.fda.gov/d
drugsatfda_d
docs/label/20
014/205777 lbl.pdf
3. Paracetamol é eficaz na do
or lombar ag
guda?
Atuallmente, o paracetamol (acetominoffeno) é considerado priimeira linha de escolha
a para
analg
gesia da dor lombar agu
uda, mesmo que não ha
aja dados consistentes e
em relação a esse
uso. O que não é surpreen
ndente, visto
o que muita
as vezes o paracetamo
ol não faz efeito,
e
principalmente em
e
dores mais
m
severass. Assim, um
m grupo de pesquisado
ores publico
ou um
estud
do de eficácia do parace
etamol toma
ado regularm
mente ou qu
uando precissa para analgesia
quando comparado com placebo na dor llombar agud
da.
Esse estudo foi duplo-cego, aleatório e com utiliza
ação de grupo-placebo, contando com
c
a
partic
cipação de 235
2
centros de atenção primária à saúde
s
em Sidney, Austrá
ália. Os pacientes
foram
m divididos em
e três grup
pos: o prime
eiro recebeu doses diária
as de parace
etamol (três vezes
por d
dia, 3990 mg de parace
etamol por d
dia) durante
e quatro sem
manas – 550
0 participanttes; o
segun
ndo recebeu
u doses de pa
aracetamol a
apenas quan
ndo era nece
essário, ou sseja, para aliiviar a
dor (máximo de 4000 mg po
or dia) – 546
6 participanttes ou placeb
bo – 547 parrticipantes. Todos
os pa
acientes fora
am acompan
nhados por ttrês meses e a dor foi medida
m
pela escala de dor
d de
0-10 por 7 dias consecutivos
c
s. Os resulta dos desse estudo demonstraram qu
ue tanto o método
m
terap
pêutico regular quanto o método de
e utilização do
d analgésic
co quando a dor aparec
ce não
foram
m diferentes
s dos resulttados encon
ntrados no grupo
g
place
ebo no alívio
o da dor lo
ombar
aguda.
astante conttrovérsia na
a literatura n
no que tange a sua efic
cácia em dorres mais sev
veras,
Há ba
como
o a dor lom
mbar aguda
a. Entretantto, não se pode ignorrar a prese
ença de ind
dústria
farma
acêutica fina
anciando esse projeto. Ainda assim
m, é inegável a eficácia
a do parace
etamol
para muitos tipos
s de dor.
Referrência: Willia
ams CM, Maher CG, Lattimer J, McLa
achlan AJ, Hancock
H
MJ, Day RO, Lin
n CW.
Effica
acy of paracetamol for acute
a
low-ba
ack pain: a double-blind
d
d, randomise
ed controlled
d trial.
Lance
et. 2014 pii: S0140-6736(14)60805
5-9.
4. O efeito da modificação
m
viés
v
cognitiv
vo para inte
erpretação em evitar a dor durante
e uma
tarefa
a experimen
ntal de dor aguda
O viiés cognitiv
vo é a ten
ndência hum
mana de cometer
c
errros sistemá
áticos em certas
c
circun
nstâncias, baseados em fatores cog
gnitivos ao in
nvés de evid
dências. Exisstem estudo
os que
mostram que pacientes com
m dor crônica
a apresentam
m uma tendência a inte
erpretar estímulos
ambíguos como dor
d relaciona
ada, levanta
ando a questtão se o viés
s interpretattivo no sentiido de
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dor ttambém pod
de ser modificado e se teria valor terapêutico, pois em e
estudos clíniicos a
modificação do viés
v
de aten
nção para do
or tem dem
monstrado um
m potencial terapêutico. Esta
abord
dagem cognitivista é dife
erente da ab
bordagem co
omportamentalista, apre
esentada na nossa
última edição (A intensidade
e de dor e o condicionamento pavlo
oviano - edi ção de agos
sto de
2014
4, ano 15, nú
úmero 169).
O estudo teve como
c
objetiv
vo modifica r as interprretações de situações d
dos participa
antes,
como
o sendo a do
or relacionad
da ou não re
elacionada com
c
a modifficação do viiés cognitivo
o para
interp
pretação (CB
BM-I), avalia
ando os parrticipantes em uma tarefa de pressã
ão ao frio. Para
P
a
anális
se participarram no total 98 estudan
ntes do primeiro ano de psicologia, ssendo 69 do
o sexo
femin
nino e com idade
i
entre 17 e 41 ano
os. Estes forram alocados aleatoriam
mente para 1 de 2
condiições nos cenários ambíg
guos da tare
efa.
Ambo
os os grupo
os foram lev
vados a espe
erar o mesm
mo nível de intensidade
e da dor, mas
m
os
partic
cipantes que
e estavam na
n condição de ameaça recebiam in
nformações ssobre a tare
efa de
press
são ao frio como
c
“tarefa
a vasodilataçção” e de um
ma maneira mais assusstadora, enquanto
que o grupo de segurança
s
re
ecebeu inform
mações refe
erentes à tarrefa fria com
mpressor”, de
e uma
mane
eira tranquiliizadora e com um exem plo cotidiano
o.
Os pa
articipantes completaram
m as questõe
es presentes
s no DASS-2
21, PANAS, FFPQ-III e PC
CS. Na
CMB--I foi utilizad
do o método de cenárioss ambíguos, no qual os participantess escutavam
m uma
descrrição e term
minava com o fragmento
o de uma palavra,
p
ond
de a solução
o da palavra
a final
deterrminaria atriibuição do viés
v
a dor o u a condição de viés nenhuma dorr. Também foram
analis
sadas cinco medidas de
e dor, sendo
o as variáveis: hesitação
o, limiar de dor, tolerân
ncia a
dor, classificaçõe
es de dor e angústia, utilizando a análise de covariância
a (ANCOVA)) para
deterrminar o efeito de CBM-II e se o viés interpretativo foi associado a evolu
ução da dor.
Enfim
m, a ANCOVA
A de hesitação revelou u
um efeito sig
gnificativo principal no g
grupo de am
meaça,
no qu
ual os partic
cipantes que receberam informações
s ameaçadorras sobre a tarefa de prressão
ao ffrio hesitarram mais em média do que aqueles que receberram inform
mações
tranq
quilizadoras. Com relaçã
ão aos dem
mais índices de dor, nã
ão foram ob
bservados efeitos
e
signifficativos.
Esse foi o primeiiro estudo da
d CBM-I na literatura da
d dor, tendo algumas l imitações. Assim,
A
para que a CBM--I afete a tollerância e oss desfechos de dor secundárias, em
m outros estu
udos a
modificação do viés
v
cognitivo
o induzido p
precisava ser mais durad
doura para tter o feedba
ack da
experriência de do
or.
Referrência: Jones, E.B; Sharrpe, L. The e
effect of cog
gnitive bias modification
m
for interpre
etation
on av
voidance of pain
p
during an
a acute exp
perimental pain
p
task. Pain. 2014, 15
55: 1569-1576.
5. Olhos, a janela
a para a alm
ma e a dor
Um ttrabalho aprresentado no
o 33rd Annu
ual Scientific
c Meeting of the Americ
ican Pain So
ociety,
realiz
zado na Flórida, EUA, no
n começo de maio de
e 2014 mos
stra que a d
dor humana
a está
relacionada com vários fatore
es, como sex
xo, idade e cor
c dos olhos!
O ob
bjetivo deste
e estudo foi investigar a relação entre a corr dos olhos e caracteríísticas
relacionadas à do
or em mulhe
eres saudáv eis em um modelo
m
de dor
d do parto . A dor, o humor,
sono e comporta
amento de enfrentame
ento foram avaliados pré-parto e p
pós-parto em
e
58
avaliação
mulheres
usan
ndo
ferram
mentas
de
o
(Brief
Pain
Inve
entory,
PR
ROMIS
anxie
ety/depressio
on/sleep sca
ales, Pain Ca
atastrophizin
ng Scale) e testes quantiitativos sens
soriais
(mec
cânico e térm
mico) foram usados para
a medir a resposta à dor. Os pacien
ntes formaram em
dois g
grupos com base na corr dos olhos: (1) Escuros
s: marrom / avelã (n = 24), e (2) Claros
C
azul / verde (n = 34). Ind
divíduos com
m olhos de
e cor escura
a apresentarram aumento de
ansie
edade e sono
o pior. Aquellas com os o
olhos mais escuros tamb
bém mostrarram tendênc
cia em
experrimentar ma
ais dor do que
q
o outro
o grupo de cor de olho
os tanto em
m repouso quanto
duran
nte o movim
mento depois de receber analgesia ep
pidural.
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Os a
autores indic
cam que em
mbora este seja um estudo
e
pilotto, de tama
anho limitad
do de
amos
stra, ele sugere relações
s entre a corr dos olhos da
d população
o estudada.
Referrência: Teng
g, C. Belfer, I. (197) Co
orrelation be
etween eye color
c
and pa
ain phenotyp
pes in
healtthy women. The
T
Journal of Pain , Vo lume 15 , Is
ssue 4 , S25.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Re
eceptor pote
encial transittório vaniloi de 1 (TRPV1) tem pape
el chave na transição de
d dor
inflam
matória para
a dor neuropática
Enten
nder por que
e a dor pers
siste apesar da cirurgia da
d coluna ve
ertebral estrruturalmente
e bem
suced
dida é uma questão
q
que
e por muito ttempo tem intrigado os médicos. Em
m um estudo que
mesc
cla os domínios inter-rela
acionados de
e cirurgia da
a coluna verttebral e a me
edicina da dor, os
pesqu
uisadores de
escobriram que na tran
nsição da do
or inflamató
ória aguda à dor neuropática
crônica, os neurrônios sofrem alteraçõe
es molecularres. O estudo foi apressentado na 82nd
Annu
ual Scientific Meeting of the America
an Associatio
on of Neurological Surg
geons (AANS
S), em
São Francisco, EUA. Intitulado Subthrreshold Stim
muli Persists
s after Ressolution of Acute
Experrimental Dis
sc-Herniation
n Neuropath
hy and Is Mediated
M
by Heightened
d TRPV1 Rec
ceptor
Expre
ession and Activity,
A
o estudo prome
ete lançar lu
uz sobre a base
b
da dor neuropática
a, que
persis
ste após a cirurgia aparentemen
a
nte bem-su
ucedida. Camundongos C57BL/6 foram
subm
metidos à exp
posição do nervo
n
ciático
o, com uma implantação no núcleo p
pulposo (NP)) para
mime
etizar a dor neuropática por radiculo
opatia, e os controles fo
oram somentte a exposiç
ção do
nervo
o. Em uma, três e cinco
o semanas, os camundo
ongos foram
m avaliados q
quanto à alodinia
mecâ
ânica e ao frio,
f
hiperalgesia térmicca e estabilidade de marcha.
m
Em cada anális
se, os
camu
undongos re
eceberam injjeção intrap
plantar de capsaicina
c
em uma dosse de 0,1 mg
m ou
veícu
ulo sozinho, e em seguid
da, foram su
ubmetidos aos mesmos testes comp
portamentais. Em
3 e 5 semanas,, os camun
ndongos com
m a implantação no núcleo pulpo
oso apresentaram
alodin
nia mecânica a capsa
aicina sub- limiares em
m comparaç
ção com o
os controles
s. Os
pesqu
uisadores ta
ambém obs
servaram ele
evada expressão do receptor pottencial trans
sitório
vanilo
oide 1 (TRP
PV1) no corn
no dorsal da
a medula e no gânglio da raiz dorrsal expressão no
grupo
o NP. Os pes
squisadores concluíram que o TRVP1 apresenta-se como um
m ponto cha
ave na
trans
sição da dorr inflamatórria e dor ne
europática, sendo um possível alv
vo terapêutico no
tratamento da do
or neuropátic
ca persistentte pós-cirúrg
gica.
Referrência: Ame
erican Associiation of Ne
eurological Surgeons
S
(AA
ANS). Reaso
ons for pain after
2014.
'successful'
sp
pinal
surrgery.
SccienceDaily.
ScienceD
Daily,
9
April
www.sciencedaily
y.com/releas
ses/2014/04
4/140409204
4239.htm
7. To
oxina botulínica do tipo A e sua relaçção com algu
uns tipos de dores
Apesa
ar da toxina
a do Clostriidium botuliinum, a tox
xina botulínic
ca (TB), se r um potencial e
poten
nte veneno, também po
odemos obte
er um mediicamento de
ependendo d
da dose, como já
prega
ava Paracels
so. Essa espécie de bacttéria é capaz de produzir diversas ttoxinas, poré
ém as
mais estudadas são
s
a do tipo
o A (TB-A) e do tipo B (T
TB-B), e foi nesse prime
eiro tipo que
e Ivica
Matak e colabora
adores estudaram e asso
ociaram com
m efeitos tera
apêuticos com
m alguns tip
pos de
dor.
Terap
peuticamente, a TB-A já é usada p
para no trattamento da migrânea ccrônica e offf-label
(uso não aprovad
do por agência regulado
ora) também
m é usada em
m outras dessordens dolo
orosas
craniofaciais, como desorde
ens na articculação tem
mporomandib
bular (ATM)) e na neu
uralgia
trigem
minal. Seu mecanismo
m
de
d ação envo
olve a preve
enção da libe
eração de ne
eurotransmis
ssores
(NT) na fenda sin
náptica por clivar a protteína associa
ada à sinaptossoma-25 ((SNAP-25), que é
funda
amental para
a a exocitose
e dos NT e e
enfim para a transmissão
o do impulso
o nervoso.
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Esses
s pesquisado
ores buscaram entende
er em quais
s neurônios a TB-A atu
ua e dessa forma
saberr pra quais dores
d
ela pod
de ser usada
a. Através de testes de imunohistoq
química, form
malina
e cap
psaicina e ta
ambém de te
estes compo
ortamentais, eles verifica
aram que a toxina não altera
o limiar antinocic
ceptivo agudo, mas redu
uz respostas alodínicas e hipernocice
eptivas em alguns
a
tipos de dor, po
ossivelmente
e explicado pela atuação dela em neurônios T
TRPV1 positivos a
nível central. Dia
ante desses dados
d
conclu
uiu-se que essa
e
pode se
er uma possíível explicaç
ção da
razão
o da toxina botulínica
b
do
o tipo A, atua
ar somente em
e alguns tipos de dor.
Referrência: Mata
ak, I; Rossetto, O; Lacko
ovic, Z. Botu
ulinum toxin type A sele
ectivity for certain
c
types
s of pain is associated
a
with capsaicin
n-sensitive neurons.
n
Pain
n. 2014, 155
5: 1516-1526
8. Inv
vestigação da
d dor por trratamento co
om fármaco
A ac
cetazolamida
a é um diurético frequ
uentemente utilizado no tratamen to do glauc
coma,
perm
mitindo a red
dução da pre
essão ocularr e do edem
ma. Este esttudo clínico foi realizado
o com
mulheres saudáv
veis submetiidas a receb
ber acetazola
amida e placebo por via
a intravenos
sa em
dois diferentes dias, a fim de
e avaliar a iindução de dor
d de cabeç
ça e sua inte
ensidade em
m fase
imediata e tardia
a, associada com a dilattação das arrtérias craniais, avaliada
a por resson
nância
magn
nética de varrredura de alta
a
resoluçã o.
Apenas doze parrticipantes completaram
c
m o estudo durante ambos os diass, sendo que
e três
partic
cipantes saíram após o primeiro d
dia por caus
sa do desconforto, e um
ma foi exclu
uída e
encam
minhada pa
ara novas in
nvestigaçõess neurológic
cas porque a alta reso
olução magnética
revelou a falta da
d artéria média
m
cerebra
al do lado esquerdo.
e
En
ntão os dad
dos dessas quatro
q
partic
cipantes não
o foram utiliz
zadas para o
os resultados
s.
Durante a fase imediata, no
ove dos 12 p
participantes
s experimen
ntaram dor d
de cabeça após
a
a
aceta
azolamida e comparado
o com três de 12 após
s o placebo.. Já na fase
e tardia 11d
de 12
partic
cipantes tive
eram dor de cabeça dep
pois de aceta
azolamida, comparado
c
ccom quatro de 12
partic
cipantes dep
pois do place
ebo.
O te
empo médio
o para o pico de dor de cabeça
a na fase tardia
t
foi d
de 3 horas após
aceta
azolamida, levando supor que com
m o aumento
o do fluxo sanguíneo ccerebral dev
vido à
vasod
dilatação comprovadamente analisa
ada. Os auto
ores sugerem
m que a dorr de cabeça possa
ser c
causada pela associação da vasod
dilatação com a hiperalgesia induzzida pela ac
cidose
atrav
vés da ativaç
ção de canaiis iônicos se
ensíveis a ác
cido (ASIC), já que a ace
etazolamida é um
inibid
dor da enzim
ma anidrase carbônica, q
que leva ao acúmulo de ácido carbô
ônico no san
ngue e
conse
equente acid
dose.
Referrência: Arngrim N, Schy
ytz HW, Asgh
har MS, Amin FM, Houga
aard A, Larssen VA, de Koning
K
PJ, La
arsson HB, Olesen
O
J, Ashina M. Asso
ociation of acetazolamid
a
de infusion w
with headach
he and
crania
al artery dila
ation in heallthy voluntee
ers. Pain, 20
014, 155(8):1649-58.
9. Ald
deído desidrogenase-2 (ALDH2) med
deia a dor in
nflamatória
Estud
do publicado
o recenteme
ente na rev
vista Science
e Translatio
onal Medicin
ne pelo grup
po de
pesqu
uisadores do
o Instituto Butantan
B
em
m colaboraçã
ão com a Universidade
U
de Stanforrd nos
EUA d
demonstrara
am que a en
nzima ALDH2
2 regula a do
or inflamatória aguda em
m camundon
ngos e
pode ser um po
otencial alvo
o molecular para o trattamento da dor. A enzzima mitoco
ondrial
aldeíd
do desidroge
enase-2 cata
alisa a transsformação química de acetaldeído ((substância tóxica
para o organismo
o) para ácido acético, issto é, remov
ve os aldeído
os reativos q
que podem causar
c
dor. Ainda, a AL
LDH2 é a segunda princcipal enzima
a envolvida no metaboli smo oxidativo do
álcoo
ol (Figura 1)..
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Figura 1: Meta
abolismo do álcool (etan
nol) para ac
cetaldeído ca
atalisada pe
ela enzima ADH
A
(álc
cool desidro
ogenase) e,
e após, em
m ácido ac
cético pela enzima A
ALDH2 (alde
eído
des
sidrogenase--2).
Fon
nte: http://themedicalbiochemistryp
page.org/es//ethanol-mettabolism-sp..php
Além disso, é importante ressaltar qu
ue cerca de
e 40% da população do leste as
siático
apres
senta uma mutação
m
nes
sta enzima, o que acarrreta em um
m acúmulo d
de acetaldeído no
sangu
ue após o co
onsumo de álcool,
á
o que
e provoca uma reação nas
n pessoas portadoras deste
polim
morfismo, co
onhecida como “Síndro me asiática
a do rubor facial induzzida pelo állcool”.
Porta
anto, já que a atividade da ALDH2 e
está reduzida os indivíduos asiático s se tornam
m mais
susce
eptíveis à inttoxicação ag
guda pelo co nsumo exag
gerado de be
ebidas alcoól icas.
No p
presente estudo liderado
o pela pesq uisadora Va
anessa Zambelli, os auttores observ
varam
que a mutação especifica no
n gene da
a ALDH2 em
m camundon
ngos torna os animais mais
sensííveis à dor inflamatória quando com
mparados ao
os animais sem
s
a deficiiência na en
nzima.
Além disso, os pesquisadores demonstra
aram que o tratamento com um atiivador seletiivo da
ALDH
H2, a molécu
ula Alda-1, foi
f capaz de
e restaurar a atividade da
d ALDH2 e também o limiar
nocic
ceptivo dos animais,
a
isto é, a sensibiilidade à dorr voltou a dim
minuir. É im portante des
stacar
que o tratamentto com Alda-1 não alte rou a respo
osta comporttamental do
os animais sem
s
a
prese
ença de um estímulo in
nflamatório, sugerindo um papel da ALDH2 so
omente em casos
onde uma inflamação está prresente.
Assim
m, o estudo publicado re
ecentemente
e sugere que
e ativadores
s da ALDH2, incluindo o Alda1, po
odem representar uma nova
n
classe de medicam
mentos analg
gésicos para
a o tratamen
nto da
dor in
nflamatória, os quais atu
uam por viass de sinaliza
ação indepen
ndente de re
eceptores opioides
e ass
sim com me
enos efeitos colaterais. Ainda, estes
s resultados
s em conjun
nto com dados da
literatura, sugere
em que a sensibilidade aumentada
a à dor por parte da po
opulação asiática,
pode ser em decorrência do
o polimorfis mo da ALDH2, o que leva ao acú mulo de ald
deídos
reativ
vos que caus
sam dor.
Referrência: Zam
mbelli VO, Gross
G
ER, C
Chen CH, Gutierrez
G
VP
P, Cury Y, Mochly-Rose
en D.
Aldeh
hyde dehydrrogenase-2 regulates n
nociception in
i rodent models of accute inflamm
matory
pain. Sci Transl Med.
M
2014, 6(251):251ra
6
a118.
10. M
Monócitos/Micróglias derrivadas da m
medula ósse
ea são respo
onsáveis pelo
o comportam
mento
do tip
po ansiedade
e induzido pela dor neurropática
Ansie
edade é uma
a complicaçã
ão comum re
elacionada à dor neurop
pática. Embo
ora muitos relatos
demo
onstram a ocorrência
o
de ansiedade
e induzida por
p
dor neu
uropática, oss mecanismos de
como
o a ansiedade surge do sistema
s
nerv
voso central (SNC) não estão
e
bem co
ompreendido
os.
ntemente, as
Recen
a interações
s neurônios--micróglias dentro
d
da medula espina
al foram des
scritas
como
o essenciais para induç
ção da dorr neuropátic
ca. No entanto, estes mecanismos
s não
explic
cam como a dor neuropática muita
as vezes ind
duz depress
são, distúrbiios somatofo
ormes
(psico
ossomáticos
s), distúrbios
s de persona
alidade e ans
siedade.
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Com relação às células
c
micró
óglias elas sã
ão classificad
das em dois subtipos: m
micróglia resiidente
(células gliais do
o SNC relacionadas a im
munidade inata que mig
gram do sacco vitelino para
p
o
céreb
bro durante o desenvolvimento ond
de residem por toda vida) e micró
óglia derivada da
medu
ula óssea (monócitos que migra
am do san
ngue para o cérebro quando ocorre
o
lesão
o/inflamação, tais como
o esclerose múltipla, encefalomiel
e
ite autoimu ne experimental,
Alzhe
eimer, lesão traumática no cérebro , etc), essa lesão libera
a CCL2/MCP
P-1, uma pro
oteína
quimiotática de monócitos-1
1, que atua em receptores CCR2 expressos sseletivamentte em
monó
ócitos/macró
ófagos, ativa
ando-os.
Ainda
a, para con
ntextualizar o presente
e estudo, a amígdala é uma estrrutura chav
ve em
respo
ostas emociionais frente
e a diverso
os estímulos sensoriais
s. A inform
mação nocice
eptiva
ascen
nde do corno dorsal da medula esp
pinal atinge o núcleo ce
entral da am
mígdala (CeA
A) que
conté
ém neurônio
os nociceptiv
vos em abun
ndância, ativ
va os neurô
ônios da am ígdala, levando à
estim
mulação de outras
o
áreas do cérebro rresponsáveis
s pelo medo e ansiedade
e.
Neste
e sentido, o objetivo de
esse estudo foi investiga
ar se a infilttração da m icróglia (derrivada
da m
medula óssea
a) no núcle
eo central da
a amígdala (CeA) induzida por um
m modelo de
d dor
neuro
opática (PSN
NL) contribui para o com
mportamento
o do tipo ansiedade atra
avés da inte
eração
neurô
ônio e glia.
Foi d
demonstrado
o que no 28º
2
após in
ndução de dor neuropá
ática (fase crônica), células
c
nfiltraram no
micro
ogliais deriva
adas da med
dula óssea in
o CeA, e ess
se infiltrado contribuiu para
p
o
comp
portamento do tipo ansiedade. Nã
ão obstante, foi observ
vado aumen
nto do RNA
Am da
citociina IL-1β e do recepto
or de CCL2//MCP-1 (CC
CR2) em células micróg
glias derivad
da da
medu
ula óssea is
soladas do CeA.
C
Adicion
nalmente, houve
h
aumento da exprressão gênica de
CCL2
2/MCP-1, bem
m como proteica, em ne
eurônios do CeA apenas
s no 28º apó
ós indução de
d dor
neuro
opática.
A administração do antagonista de CC
CR2 reverteu completamente o co
omportamento de
ansie
edade, alodin
nia mecânica
a e infiltraçã
ão de micróglia derivado da medula
a óssea no CeA e
medu
ula espinal.
Uma vez que receptores NMD
DA foram am
mplamente expressos
e
em
m neurônios do corno do
orsal e
do Ce
eA após PSN
NL (28º dia), sendo a cit ocina IL-1β, através de seu recepto r IL1R (exprressos
tamb
bém nesses neurônios)
n
responsável pela fosforila
ação e ativação desses rreceptores nessas
n
estruturas, foi de
emonstrado que a micro
oinjeção do antagonista
a
do receptorr de interleuc
cina 1
ente no CeA
A, diminuiu a fosforilaçã
ão de receptores NMDA
A e reverteu
u com
(IL1rra) diretame
suces
sso o comportamento de ansied
dade, mas não alterou
u a alodiniia mecânica
a em
camu
undongos submetidos ao
o modelo de PSNL.
Finalm
mente, esse
es achados sugerem
s
um
ma nova abordagem para
a o tratame
ento da ansie
edade
induz
zida pela dorr neuropática
a.
Referrência: Saw
wada A, Niiiyama Y, A
Ataka K, Nagaishi
N
K, Yamakage M, Fujimiy
ya M.
Supp
pression of bone marro
ow-derived microglia in
i the amy
ygdala impro
roves anxietty-like
behavior induced
d by chronic partial scia
atic nerve lig
gation in mic
ce. Pain. 20 14, 155(9):176272.
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