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1. Im
mplante no canalículo
c
la
acrimal redu
uz a dor e a inflamação
o em pacienttes submetidos à
cirurg
gia de catara
atas
Atuallmente, o pa
adrão de trattamento póss-operatório de cataratas é a aplicaçção de colírio
os. No
entan
nto, vários fatores dificultam qu
ue o esque
ema de ap
plicação de
essas gotas seja
adequadamente realizado. Um estudo financiado pela Ocularr Therapeuttix, empresa
a que
uz o plugue
e pontual com
c
dexame
r
uma
a alternativa
a aparentem
mente
produ
entasona, revelou
confiá
ável aos colírios. Esse estudo foi a
apresentado no 118º Congresso An
nual da Ame
erican
Acade
emy of Ophthalmology. O estudo cconsistiu na avaliação do
os níveis de dor e inflam
mação
em p
pacientes su
ubmetidos à cirurgia de
e cataratas no qual apresentavam um implan
nte de
plugu
ue pontual com
c
dexame
etasona ou v
veículo (plac
cebo) no can
nalículo lacrim
mal. Particip
param
do es
studo 60 ind
divíduos que foram sepa
arados de forma aleatória em dois g
grupos: um grupo
de 30
0 pacientes recebeu o plugue pon
ntual com ve
eículo (place
ebo) e o ou
utro grupo de
d 30
pacie
entes recebe
eu o plugue pontual com
m dexameta
asona, de lib
beração susttentada. O grupo
que apresentav
va o impla
ante de p
plugue pontual com dexametaso
ona demon
nstrou
signifficativamentte menor do
or e inflama
ação durante
e os 30 dias avaliados no experim
mento.
Dessa
a forma, os pesquisadorres sugerem
m que o plugue pontual facilita
f
o resstabelecimen
nto da
opera
ação aos pac
cientes com catarata, co
om diminuiçã
ão da dor e inflamação.

Referência e fonte:
 Walters, TR. Evaluatiion of Susta ined-Release
e Dexamethasone for Sa
afety and Effficacy
After Cattaract Surgerry in a Multiccenter Study
y. PA004, 11
18º AAO 201
14. Chicago.

1

www
w.dol.innf.br


Medical News
N
Today - http://www
w.medicalne
ewstoday.com/releases/2
284113.php

2. Estudo demonstra o envolvimento de um receptorr específico em
e pessoas com gota
A go
ota, ou artrite gotosa, está entre as artrites de maior prevalência,, sendo a artrite
a
inflam
matória mais comum entre homen
ns acima dos 40 anos de
d idade e mulheres após a
meno
opausa. O attaque agudo
o de gota é o período no
o qual o indiv
víduo vivênccia os sintom
mas da
doença que corre
espondem ao
os sinais clásssicos de um
ma resposta inflamatória
a, sendo que a dor
é de
e forte intensidade e debilitante. A gota está associada à ocorrê ncia de div
versas
como
orbidades co
omo doenças renais e ccardiovasculares. Para se ter uma ideia, 60 % dos
gotos
sos possuem algum tipo de co
omprometim
mento renal e 74% ssão hiperte
ensos.
Infelizmente, alguns dos fárm
macos utiliza
ados para o tratamento destas com
morbidades podem
p
a facilitar a ocorrência
o
de ataques ag
gudos de go
ota. Um exem
mplo é o uso
o de inibidorres da
ainda
enzim
ma converso
ora de angiotensina (iiECA). Estes
s medicame
entos inclue
em o enalapril e
capto
opril. Muitos
s dos efeito
os cardiopro tetores do enalapril e captopril sã
os por
ão mediado
recep
ptores B1 do sistema das
d
cininas.. Além disso
o, a inibição da ECA p
pode levar a um
aume
ento na form
mação do ativador endóg
geno do rece
eptor B1, a des-Arg9-bra
d
radicinina (D
DABK).
Apesa
ar dos estudos demons
strando o e
envolvimento
o do sistema
a das cinina
as na gota, e da
importância do receptor B1 na
n modulaçã
ão da inflam
mação e dor, não se con hecia até en
ntão a
relaçã
ão do recepttor B1 com a gota, espe
ecialmente durante a inib
bição da ECA
A.
Assim
m, este estudo teve por objetivo ve rificar o pap
pel do recepttor B1 para cininas dura
ante o
ataqu
ue agudo de
e gota, inclluindo aque les precipita
ados pelo uso
u
de inibid
dores da EC
CA. O
mode
elo pré-clínic
co utilizado foi o mode
elo de gota induzida pe
ela injeção intra-articullar de
urato
o monossódico (MSU) na
a articulação
o tíbio-tarsal (articulação
o do tornoze
elo) de ratos
s. Este
mode
elo reproduz
ziu nos animais váriass das caractterísticas ob
bservadas d
durante o ataque
a
agudo de gota em
e
humano
os, como de
esenvolvimento de dor contínua grrave durantte um
período de aprox
ximadamente
e 12 horas e o inchaço (edema) da articulação afetada, alé
ém de
disso, os an
outro
os parâmetro
os inflamató
órios. Além d
nimais gotos
sos apresenttaram uma maior
expre
essão de receptores B1
1 na articula
ação, e também um au
umento dos níveis do liigante
endógeno do receptor B1, DA
ABK, e da attividade da enzima
e
responsável pela
a sua formaç
ção, a
ase I. Além
m da articulação, a ex
xpressão do
o receptor B1
B foi aind
da observada em
cinina
neurô
ônios sensorriais que podem ser ressponsáveis pela
p
conduçã
ão de inform
mações dolorosas.
Por o
outro lado, tanto o bloqueio do receptor B1
1, como o uso de anim
mais modificados
genetticamente de maneira que
q
eles não
o mais exprressassem o receptor, fforam capaz
zes de
reduz
zir a dor e in
nflamação ne
este modelo de gota.
Ferra
amentas sem
melhantes foram utilizzadas para a investigação do e
envolvimento
o dos
recep
ptores B1 na
a inflamação causada pe
ela inibição da
d ECA. Para
a isso, foi uttilizada uma baixa
dose de MSU, que por si só
ó não foi ca
apaz de indu
uzir dor ou edema, e fo
oi verificado
o que,
quando administtrada em animais pré- tratados com enalapril esta mesm
ma dose de MSU
passa
ava então a causar dor e edema. O bloqueio do receptor B1,
B assim co
omo a inibiç
ção da
enzim
ma cininase I, foi capaz
z de reduzir a dor e o edema dura
ante o ataqu
ue agudo de
e gota
precipitado pelo tratamento com o enal april. O trattamento com
m enalapril llevou ainda a um
aume
ento na exprressão dos re
eceptores B 1 e a um aumento nos níveis
n
do liga
ante endóge
eno do
recep
ptor na articu
ulação.
É nec
cessário se ter
t em mente que milhõe
es de indivíd
duos fazem uso
u de inibid
dores da ECA
A para
o tra
atamento da
d
hipertensão, falênccia congestiiva cardíaca
a e proble
emas renais
s. Se
analis
sarmos este
e fato asso
ociado à occorrência de
e diversas comorbidade
c
es em indiv
víduos
gotos
sos, onde ce
erca de 78%
% possui aind
da hipertens
são, o que corresponde
c
a 6,1 milhõ
ões de
pesso
oas apenas nos
n Estados Unidos, perrcebemos a importância
i
destes acha
ados. Talvez o uso
de iE
ECA devesse
e ser feito co
om maior ca
autela em in
ndivíduos go
otosos, pois além dos efeitos
e
cardía
acos benéfic
cos destes medicamento
m
os, eles podem, por outtro lado, fac ilitar a ocorrência
de um
m ataque ag
gudo de gotta. Todavia, este estudo
o sugere uma alternativ
va pois demo
onstra

2

www
w.dol.innf.br
que o bloqueio dos
d
receptore
es B1 poderria ser um alvo
a
interessante para o desenvolvim
mento
de no
ovas terapia
as para o tra
atamento da
a inflamação
o durante o ataque
a
agud
do de gota, assim
como
o o desenvolvimento de terapias asssociadas ao uso
u de inibid
dores da ECA
A.
em
Você
pode
assistir
a
um
vídeo-res
sumo
sobre
o
trabalho
http:///ard.bmj.co
om/cgi/conte
ent/full/annrrheumdis-20
014-205739 .
Referrência: Silva
a CR, Oliveira
a SM, Hoffm
meister C, Fu
unck V, Guerrra GP, Treviisan G, Tone
ello R,
Rossa
ato MF, Pesq
quero JB, Ba
ader M, Olive
eira MS, McD
Dougall JJ, Ferreira
F
J. Th
he role of kin
nin B1
recep
ptor and the
e effect of an
ngiotensin II-converting enzyme inh
hibition on accute gout attacks
in rod
dents. Ann Rheum
R
Dis. 2014.
2
pii: an
nnrheumdis--2014-20573
39.
3. Fatores emocionais são de
eterminantess da recuperação pós-operatória de
e artroplastia
a total
de joelho
Artritte é a maior causa de in
ncapacidade na América do Norte, e a Osteoartrrite é a sua forma
mais comum.
A detterioração da
d articulaçã
ão pode caussar dor e lim
mitações sig
gnificativas, havendo pa
ara os
casos
s mais seve
eros a indicação da cirrurgia de arrtroplastia to
otal de joellho. Embora
a esta
cirurg
gia traga muitos
m
benefícios, estima
a-se que 20
0% dos pac
cientes subm
metidos terã
ão um
curso
o de recuperração proble
emático cara
acterizado po
or dor intens
sa e prolong
gada, restriç
ção da
mobilidade e qua
alidade de vida reduzida..
Pesqu
uisas indicam
m que fatore
es emociona
ais são deterrminantes do
os resultado
os pós-opera
atórios
desta
a cirurgia. Dentre
D
esses
s fatores esttão catastrofismo da do
or (pessimism
mo relacionado a
um p
processo con
ntínuo de pen
nsamentos n
negativos, magnificação
m
de problem
mas e sensaç
ção de
desam
mparo), medo do movimento e de pressão. Em
m pesquisas com outross tipos de in
njúria,
outro
o fator que tem
t
sido ass
sociado com recuperação física e incapacidade é a percepç
ção de
injusttiça, que é um proces
sso caracterrizado pela tendência de
d interprettar as perda
as de
algué
ém como se
everas e irrreparáveis. Este fator pode
p
estar associado ttambém à injúria
causa
ada pela artroplastia tottal de joelho
o em indivídu
uos com Ostteoartrite, já
á que a frusttração
de pe
erder os ano
os que seriam
m para desffrutar a vida (após aposentadoria, p
pois a maioria dos
que acompa
pacie
entes possui idade maiorr de 60 anoss) somada à perdas e à dor
d intensa q
anham
esta condição po
odem estabelecer um ccenário de emergência do sentime
ento de inju
ustiça.
Mode
elos conceitu
uais indicam
m que a pe
ercepção de injustiça pode levar à dor através de
meca
anismos com
mo pessimism
mo, magnificcação do valor da amea
aça trazida p
pelos sintom
mas da
dor e dificuldade de tirar a attenção dos e
estímulos relacionados à dor.
Este estudo obje
etivou determ
minar o valo
or prognóstic
co da percep
pção de inju
ustiça na pre
edição
dos rresultados de dor e inca
apacidade no
o pós-operattório de artrroplastia tota
al de joelho,, e foi
realiz
zado através
s da aplicaçã
ão de questiionários 4 semanas antes e 1 ano depois a cirrurgia.
Foram
m encontrad
dos que altos
s escores de
e percepção de injustiça estão relaciionados com
m altos
escorres de catas
strofismo da
a dor, medo
o do movime
ento, intensidade da do
or e incapac
cidade
física. O estudo também mostra que a
altos escores
s de percep
pção de inju
ustiça prediz
zem a
persis
stência da dor
d
a longo prazo após a cirurgia. Além disso, este fator atenua os efeitos
e
benéfficos de redu
ução de dor alcançados pela cirurgia
a.
Os re
esultados de
este estudo sugerem qu
ue incluir a avaliação da
d percepçã o de injustiça no
período pré-operratório e ass
sociar essa a
avaliação a intervenções
s psicossocia
ais pode aju
udar a
identtificar indivíduos em risco para uma recu
uperação problemática e prevenir as
comp
plicações pós
s-operatórias
s advindas d
de fatores em
mocionais.
Referrência: Yako
obov E, Scottt W, Stanish
h W, Dunbarr M, Richards
son G, Sulliv
van M. The role
r
of
perce
eived injustic
ce in the pre
ediction of p
pain and fun
nction after total knee a
arthroplasty. Pain.
2014
4; 155(10):2040-6.
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4. A p
prevalência de dor de ca
abeça crônicca com e sem
m uso excess
sivo de mediicação
A dorr de cabeça crônica (CH) é uma con
ndição incapacitante, o indivíduo que
e sofre dess
se mal
possu
ui, em geral, uma meno
or qualidade de vida se comparado àqueles que
e não a poss
suem.
Para ser conside
erado um quadro de C
CH os sintom
mas devem persistir em
m um períod
do de
quinz
ze dias ou mais
m
por mais
s de três me
eses, entreta
anto, no presente estudo
o o termo crrônico
é usa
ado apenas para diferen
nciar pessoa
as que relata
aram um pe
eríodo muito
o longo de dor
d de
cabeç
ça daquelas que a apresentam
a
por um espaço de tempo cu
urto, não sendo
neces
ssariamente um diagnós
stico.
O estudo foi rea
alizado na Universidade
U
e de Copenh
hague na Dinamarca e o diferencial em
relaçã
ão a outros estudos sem
melhantes é a inclusão da dor de cab
beça crônica associada ao
a uso
que o uso abusivo
exces
ssivo de me
edicamentos (MOH), já q
a
de analgésicos
a
pode causarr uma
cronifficação da cefaleia.
c
A amostra
a
con
nsistiu em 68.518
6
entre
evistados co m idade igu
ual ou
superrior a 16 anos de idad
de que foram
m alocados aleatoriame
ente a partiir do Sistem
ma de
Regis
stro Civil din
namarquês, esses indivííduos são moradores
m
de
e duas regiõ
ões da Dinam
marca
que jjuntas repre
esentam 45,4% da popu
ulação nacio
onal com a idade alvo d
da pesquisa. Este
estud
do transvers
sal do tipo inquérito fo
oi implemen
ntado de janeiro a abrril de 2010 e os
partic
cipantes com
m CH divididos em dois grupos, o prrimeiro com dor de cabe
eça crônica sem
s
o
uso e
excessivo de medicamen
ntos (CHnoO
O) e o segund
do com pess
soas com MO
OH.
A CH foi relatada
a por 2.087 indivíduos, ssendo mais comum
c
entre
e as mulhere
es. Cerca de
e 53%
dos p
participantes
s com CH forram identificcados como tendo
t
MOH. A maioria do
os casos de MOH,
85,8%
% dos indiv
víduos, faze
em uso de analgésicos de venda livre e sem
m prescrição
o, um
núme
ero alarmantte levando em
e conta que
e esse abuso
o gera uma cronificação
c
do quadro de
d dor
de ca
abeça. Quan
nto a posiçã
ão socioeco nômica (SEP) a prevalência de ce
efaleia crônica foi
maior nos grupos com baixa SEP, de
estacando-se
e que a prroporção de
e indivíduos
s com
emprregos fixos foi
f significativamente me
enor para aq
queles com MOH em rellação aos de
emais.
O esttado de saú
úde tanto fís
sico quanto mental tiveram scores baixos para
a as pessoas
s com
CHno
oO e MOH independentem
mente da po
osição socioe
econômica.
Em s
suma, a pes
squisa demo
onstra que a CH é mais
s comum em
m pessoas ccom uma po
osição
socioeconômica baixa, mas o estado d
de saúde fíísica e mental não aprresentou ne
enhum
cativo entre os níveis so
ocioeconômic
cos. O resulttado da prev
valência de CH
C foi
resulttado signific
de 3,,3% da pop
pulação dinamarquesa e metade de
essas pessoa
as faz uso in
nadequado quase
que d
diariamente de analgés
sicos aumen
ntando o risco de MOH,, uma forma
mente
a completam
evitáv
vel de CH.
Na ed
dição de outubro deste ano, també
ém trouxem
mos um alertta sobre o u
uso de AINE
ES em
populações idosa
as da Austrália, onde o problema do abuso de
d medicam
mentos tamb
bém é
ão esteroidal (AINES) em pacien
ntes idosos, uma
mostrado [Uso de anti-inflamatório nã
o nosso pró
obserrvação acerrca de direttrizes clínica
as e recomendações], assim como
óximo
alerta
a.
Referrência: Wes
stergaard ML, Glümer C, Hansen EH, Jensen
n RH. Preva
alence of ch
hronic
heada
ache with and
a
without medication overuse: Associations
A
with socioe
economic po
osition
and p
physical and
d mental health status. P
Pain. 2014 15
55(10):2005
5-13.
5. O uso crônico de anti-infla
amatórios nã
ão esteróides
s aumenta o risco de mo
orte após AV
VC
Os in
nibidores esp
pecíficos da COX-2 são a
amplamente
e utilizados no
n tratamen
nto de doenç
ças de
ordem
m inflamató
ória e no co
ontrole da d
dor. Os prin
ncipais anti-inflamatório
os não esteroides
inibid
dores da COX
X-2 conhecid
dos são diclo
ofenaco, eto
odolaco, nab
bumeton e m
meloxicam, e mais
recen
ntes, o cele
ecoxib e rofecoxib. Pesq
quisadores do Hospital Universitárrio de Aarhus na
Dinam
marca analis
saram os reg
gistros médiicos de 100,,243 pacienttes dinamarq
queses que foram
hospiitalizados co
om acidente vascular ce
erebral (AVC
C), entre 200
04 e 2012. Associado a essa
inform
mação a equ
uipe médica relacionou o
os pacientes que tiveram
m AVC, com histórico passado
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de uttilização freq
quente de inibidores da COX-2, inclu
usive quando eles estav
vam usando esses
medicamentos e que tipo de inibidores C
COX-2 estava
am tomando
o.
O estudo demon
nstrou que as pessoas que eram usuárias regulares de inibidores COX-2
C
tivera
am 19% ma
ais propensã
ão ao óbito a
após ter soffrido um AVC
C comparado
o às pessoa
as que
não u
usavam nen
nhum inibido
or COX-2. O estudo apo
ontou també
ém que os n
novos usuáriios de
inibid
dores de CO
OX-2 tiveram 42% ma
ais propensão de vir ao
a óbito ap
pós um AVC em
comp
paração com
m os não usu
uários dos m
medicamentos. Os pesq
quisadores a
ainda descob
briram
que o
os pacientes
s que tomara
am especifica
amente etod
dolaco tinha prevalência
a de 53% ao óbito
após um AVC, em
m comparaçã
ão com os nã
ão usuários..
O AV
VC é a quarrta principal causa de morte nos EUA, mais da
d metade das pessoas que
sofreram um AVC
C tiveram a doença de m
maneira repe
entina, além disso, com alta incidência de
dos inibidore
es da COX-2. Por isso, p
para esses pacientes que
e sofreram A
AVC, os inibidores
uso d
da CO
OX-2 devem
m ser evitados, sempre b
buscando outtras opções disponíveis.
d
Esse estudo iden
ntificou que a enzima C
COX-2 uma vez inibida, pode favo
orecer o óbitto em
pacie
ente com his
stórico de AV
VC, por isso a busca inc
cessante por novos med icamentos e cada
vez c
com alvos mais
m
específiicos, evitand
do graves efeitos secun
ndários, pode
e ser a chave na
reduç
ção de tanta
as mortes associado ao u
uso de medic
camentos.
ker HE, Sørensen
Referrência: Schm
midt M, Hováth-Puhó E, Christianse
en CF, Peters
sen KL, Bøtk
HT. P
Preadmission
n use of non
naspirin nonssteroidal anti-inflammattory drugs a
and 30-day stroke
s
morta
ality. Neurology. 2014. pii:
p 10.1212
2/WNL.00000
0000000010
024.

Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. PIP
P5K1C modu
ula vias de sinalização da
a dor
As fo
osfatidilinosittol-4-fosfato 5 quinases (PIP5K1) sã
ão enzimas que
q
atuam fo
osforilando o anel
inosittol do lipídeo
o de membrrana fosfatid ilinositol 4-ffosfato (PIP), gerando P IP2. A sinaliização
de vá
ários nociceptores acoplados a pro
oteína Gq, ativam a fosfolipase C q
que utiliza o PIP2
como
o substrato para síntese
e de diacilgliicerol (DAG)) e inositol trifosfato (IP
P3), os quais são
importantes segu
undos mens
sageiros que
e medeiam a hiperalges
sia. São desscritos três genes
mamíferos que codifica
am diferenttes subtipos
s de PIP5K
K1: a PIP5K
K1A, PIP5K1B, e
em m
PIP5K
K1C. Destes
s, o PIP5K1C
C (também cconhecido co
omo PIP5K1-γ) é altam ente expres
sso no
céreb
bro. PIP5K1C
C tem sido descrito co
omo um reg
gulador da sinalização
s
por receptor que
sinaliizam via cá
álcio, a dinâ
âmica do ci toesqueleto de actina, endocitose e exocitose. No
alho publicad
do na Neuro
on, Wright e colaborado
ores demons
straram uma
a nova função da
traba
PIP5K
K1C na regulação das vias de sin alização em
m nociceptorres. Inicialm
mente, os au
utores
gerarram camund
dongos heterrozigóticos h
haploinsuficie
entes para o gene PIP5K
K1C, ou seja, uma
única
a cópia funciional deste gene não ge
era PIP5K1C
C suficiente para restaurrar uma con
ndição
“norm
mal” do anim
mal. Estes animais dem onstraram uma
u
condiçã
ão de proteçção à hiperalgesia
comp
parado aos seus controles que expressam níveis norm
mais da en
nzima. A menor
m
sensibilização do
os PIP5K1C heterozigótiicos se refle
ete tanto em
m estímulos térmicos quanto
mecâ
ânicos, e em
m modelos de dor infllamatória ou neuropática. Não ob
bstante, Wright e
colab
boradores de
esenvolveram
m um inibido
or para esta
a quinase, oUNC3230, o qual també
ém se
mostrou eficaz na
n redução da
d hiperalge
esia térmica e mecânica
a e um pote
encial candid
dato a
fárma
aco para o tratamento de diverso s tipos de dores. Este estudo tam
mbém prova
a uma
relaçã
ão interessa
ante com os beduínos (in
ndivíduos qu
ue vivem no deserto de Negev de Is
srael).
Os be
eduínos são
o caracteriza
ados como p
portadores de
d heterozigose para o gene PIP5K
K1C, o
que p
poderia lhes favorecer ad
daptativame
ente nas tem
mperaturas hostis do desserto.
Referrência: Wrig
ght BD, Loo L, Street S E, Ma A, Ta
aylor-Blake B,
B Stashko M
MA, Jin J, Janzen
and sensitiz
WP, F
Frye SV, Zy
ylka MJ. The lipid kinase
e PIP5K1C re
egulates pain signaling a
zation.
Neuro
on. 2014; 82
2(4):836-47
7.
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7. Bloqueio periférico do canal
c
iônico
o HCN inibe
e a dor infllamatória e neuropátic
ca em
camu
undongos
O tra
atamento efe
etivo de gra
ande parte d
das condiçõe
es dolorosas
s ainda é um
m desafio pa
ara os
profis
ssionais da área da saúde. Nesste sentido, a constan
nte busca p
por novos alvos
terap
pêuticos, ma
ais efetivos e com meno
os efeitos co
olaterais é objetivo
o
de p
pesquisa tan
nto no
meio acadêmico como na in
ndústria far macêutica. Assim, interrvenções farrmacológicas que
atuem
m em loca
ais específic
cos, como nos neurônios sensitiivos periférricos podem
m ser
ferram
mentas interressantes pa
ara o controlle da dor infflamatória e neuropática .
Neste
e contexto, diversos
d
estudos tem de
emonstrado o envolvime
ento de uma
a família de canais
c
iônico
os dependen
ntes de nuclleotídeos cícclicos ativados por hiperpolarização
o (HCN) com
mo um
poten
ncial alvo terapêutico pa
ara o tratam
mento da dorr. A família de
d canais HC
CN compreende 4
membros, sendo que as isofformas HCN 1 e HCN2 sã
ão as predominantemen
nte expressa
as nos
neurô
ônios sensorriais nocicep
ptivos. O ca nal HCN2 é expresso em aproxima
adamente metade
m
dos n
neurônios nociceptivos de pequeno
o diâmetro, e apresenta
am um imp
portante pap
pel no
inicio
o da resposta
a ao estimulo inflamató rio. Já em neurônios
n
no
ociceptivos d
de maior diâmetro
é pre
edominante a expressão do HCN1, e
embora também existam
m evidênciass da express
são do
HCN2
2 nesses neu
urônios.
Estud
do publicado
o recentemente pelo grupo de pesquisa
p
lid
derado pelo professor Peter
McNa
aughton do King’s
K
Colleg
ge em Londre
es, utilizou a ivabradina (um bloque
eador não se
eletivo
da fa
amília dos canais
c
iônico
os HCN, aprrovado clinic
camente com
mo agente a
anti-angina)) para
inves
stigar o efeitto do bloque
eio destes ccanais na do
or inflamatórria e neurop
pática. Os au
utores
obserrvaram atra
avés da técn
nica de patcch-clamp qu
ue a ivabrad
dina bloqueiia os canais
s HCN
expre
essos nos neurônios sensoriais
s
d
de pequeno diâmetro (fibras C). Alem disso, foi
obserrvado que a ivabradina inibe o d
disparo do potencial de ação que
e é induzido
o nos
neurô
ônios nocice
eptivos pelo aumento de
e AMPc intra
acelular. No modelo de dor induzido
o pela
forma
alina foi dem
monstrado que
q
a ivabra
adina reduziu
u o comporttamento nocciceptivo som
mente
na se
egunda fase
e do teste, que
q
é consid
derada a fas
se inflamató
ória da form
malina. Ainda
a, nos
mode
elos de dorr neuropátic
ca induzida por lesão do nervo ou por quiimioterápico
os, foi
obserrvado que a ivabradina apresentou
a
e
efeito analgé
ésico, sendo bastante effetiva assim como
a gab
bapentina (u
utilizada clinicamente pa ra o tratame
ento da dor neuropática)).
Por ffim, os resultados obtid
dos neste esstudo sugere
em que a iv
vabradina po
ossa ser utilizada
tamb
bém como um
m analgésico
o em human
nos.
Referrências:
 de Resen
nde MA, Na
ascimento O
OJ, Rios AA, Quintanilha G, Sacrisstan Ceballo
os LE,
Araújo FP
P. Neuropath
hic pain proffile: the bas
sic neurologiical exam off 33 patients
s. Rev
Bras Anestesiol. 2010
0, 60(2):144
4-53, 83-7
T, Emery EC
C, Mooney E
ER, Tsantoula
as C, McNau
ughton PA. IInflammatorry and
 Young GT
neuropatthic pain are
e rapidly su
uppressed by
b peripheral block of h
hyperpolarisationactivated
d cyclic nucle
eotide-gated
d ion channells. Pain. 201
14, 155(9):1
1708-19.
8. TR
RPV1 regula a ativação e propriedade
e pró-inflam
matória de células T CD4+
+
O Re
eceptor de Potencial
P
Tra
ansitório Van
nilóide do Tiipo 1 (TRPV1) é um can
nal permeáv
vel ao
cálcio
o estudado principalmen
p
nte como um
m receptor envolvido na dor em neu
urônios senso
oriais.
Porém
m, não está
á elucidado sobre seu p
papel em ou
utros tipos de
d células. Pesquisadorres da
Unive
ersidade da Califórnia de
escobriram q
que os linfóc
citos T, um tipo
t
de leucó
ócito que ap
prende
a reconhecer e attacar agente
es patogêniccos, são ativa
ados por TRPV1.
O estudo foi publicado na revista Natu
ure Immuno
ology e mos
stra que o receptor aju
uda a
regular a inflamação intestinal nos rato
os e que su
ua atividade
e pode ser m
manejada, o que
ofere
ece um potencial alvo novo para o tratamento de determin
nados distúrrbios autoim
munes,
como
o a doença de
d Crohn.
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Em e
experimentos in vitro, os
o investigad
dores demon
nstraram qu
ue a respostta inflamatória do
linfóc
cito T diminu
ui ao suprimiir o gene qu e codifica a proteína que
e compreend
de o canal TRPV1.
Demo
onstrou-se que
q
a expres
ssão excessiv
va deste gen
ne resulta em
m um increm
mento da ativação
de lin
nfócito T, qu
ue na saúde humana po de contribuir para doenças autoimu
unes. Os linffócitos
T tam
mbém respon
nderam a co
ompostos farrmacêuticos que bloqueiam ou ativa m o canal TRPV1.
Em e
experimentos
s com modelos de ratoss, os investig
gadores cons
seguiram red
duzir a colite
e com
um b
bloqueador de TRPV1, inicialmente
e desenvolviido como um novo ana
algésico. Um
m dos
desco
obrimentos promissores
p
é que a col ite poderia ser
s tratada em
e doses m ais baixas do
d que
é nec
cessário para reduzir a dor. Isto ind
dica que alg
gumas doenç
ças autoimu nes poderiam ser
tratad
das com do
oses que nã
ão afetariam
m a respostta protetora
a das pesso
oas à dor. Esses
achad
dos sugerem
m que a inibição de TRPV1 pod
deria repres
sentar uma nova estra
atégia
terap
pêutica para imobilizar as respostas de células T pró-inflama
atórias.
Referrência: Bertin S, Aoki-No
onaka Y, de Jong PR, No
ohara LL, Xu H, Stanwoo
od SR, Srikanth S,
Lee J, To K, Abra
amson L, Yu T, Han T, To
ouma R, Li X,
X González-Navajas JM, Herdman S,
S Corr
M, Fu
u G, Dong H,
H Gwack Y, Franco A, Je
efferies WA, Raz E. The ion channell TRPV1 regulates
the a
activation and
a
proinflam
mmatory prroperties off CD4(+) T cells. Nat Immunol. 2014,
15(11
1):1055-63.
9. GP
PR30 particip
pa do modelo de dor da endometrios
se em ratas
A end
dometriose é uma doen
nça inflamattória que oco
orre devido às células d
do endométrio ao
invés
s de serem eliminadas a cada ciclo
o menstrual (caso não ocorra
o
fecun
ndação do óvulo),
estas
s migram pa
ara outros tecidos, com
meçam a se multiplicar e sangrar. A endometriiose é
uma doença gine
ecológica que atinge em
m torno de 10%
1
das mulheres em id
dade reprodutiva,
sendo
o a maior ca
ausa de dor crônica
c
pélviica.
A do
or da endometriose po
ode se ma
anifestar de diferentes formas, co
omo hiperalgesia
mecâ
ânica, incluindo a cólica menstrua
al (dismenorrréia), dor durante
d
as relações se
exuais
(dispareunia), dor e sangrramento uri nário (disúrria) e intes
stinal (disqu
uezia) durante a
mens
struação.
Recen
ntes estudo
os têm sug
gerido que o receptorr de estróg
geno GPR30
0, apresenta
a um
importante pape
el na progre
essão da en
ndometriose
e. O GPR30 é um rece
eptor acopla
ado a
prote
eína G (GPC
CR), o qual foi clonado
o no final da década de 90, sen
ndo express
so em
difere
entes tecidos, incluindo coração, mú
úsculo esque
elético, osso
o, placenta, o
ovários, pró
óstata,
entre
e outros. Ho
ormônios com
mo a progessterona e o estradiol po
odem regula
ar a expressão do
GPR3
30. Além disso,
d
algun
ns estudos tem obserrvado que o GPR30 é expresso
o nos
nocic
ceptores, con
ntudo a parrticipação do
o GPR30 na dor da end
dometriose a
ainda perma
anecia
desco
onhecida até
é o momento
o.
Alvarrez e cola
aboradores publicaram recenteme
ente um estudo no periódico Pain
demo
onstrando que
q
o GPR3
30 está env
volvido na dor da endometriose em um modelo
m
experrimental re
ealizado em ratas. Priimeiramente
e foi obserrvado que a administtração
intram
muscular de
e agonistas do
d GPR30 (1
17 β-estradiol e raloxife
eno) diminuiiu de modo dosedependente o lim
miar nociceptivo mecânicco e, o pré--tratamento com antago
onista do rec
ceptor
GPR3
30 (G-36) inibiu este efe
eito hipernocciceptivo. Além disso, fo
oi demonstra
ado que a in
njeção
nibiu a exp
intrattecal de antisense para GPR30, in
pressão da proteína no
os nocicepto
ores e
tamb
bém atenuo
ou a hiperalgesia m
mecânica induzida por
p
agonisttas do GPR30.
Interessantemente, os auto
ores observ
varam que a administração de te
ecido uterin
no no
músc
culo gastrocn
nêmico de ra
atas (mimet izando lesõe
es como as induzidas pe la endometrriose),
induz
ziu hiperalge
esia mecânica local, a qu
ual foi inibida
a pelo pré-trratamento in
ntratecal com
m RNA
antise
ense para GPR30
G
e tam
mbém pela ad
dministração
o no local da
a lesão com o antagonis
sta G36.
Assim
m, o recepto
or de estróge
eno GPR30 p
pode ser um
m interessante alvo para
a o tratamen
nto da
dor in
nduzida pela
a endometrio
ose.
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Referrência: Alvarrez P, Bogen
n O, Levine JJD. Role of Nociceptor
N
Estrogen
E
Recceptor GPR30 in a
Rat M
Model of End
dometriosis Pain.
P
Pain. 2 014. pii: S0304-3959(14
4)00458-8.
10. A ação da dopamina no contexto
c
da fibromialgia
Considerada com
mo doença do século,, a fibromiialgia (FM) é um tran
nstorno doloroso
incap
pacitante que afeta 2% da populaçção, com prrevalência na maior parrte dos caso
os em
mulheres, entre 35 e 50 an
nos. Trata-sse de uma patologia
p
relacionada a um distúrb
bio no
sistem
ma nervoso central envo
olvendo os m
mecanismos de supressã
ão da dor. Esssa disfunçã
ão não
está relacionada com inflam
mações nem deformidad
des físicas, mas pode e
estar associada a
outra
as doenças reumatológicas. A FM g
geralmente depende de uma equip
pe multidisciiplinar
para estabelecer o correto plano de trata
amento, considerada de difícil diagnó
óstico.
Pesqu
uisadores ex
xplicam que muitos fárm
macos presc
critos para os
o pacientes com fibrom
mialgia
são aditivos, co
om eficácia clínica lim
mitada e não tratam os sintoma
as cognitivo
os da
fibrom
mialgia, área considerada importan
nte no desenvolvimento
o da FM. Um
m estudo re
ecente
realiz
zado em Ind
diana na Un
niversidade de Indianap
polis (IUPUI)
) demonstro
ou que ainda são
desco
onhecidos quais subs
stratos neu
urobiológicos
s participam
m do dessenvolvimen
nto e
manu
utenção da fibromialgia,
f
, mas há ev
vidências da participação
o na alteraçã
ão dopaminé
érgica
nos ttranstornos dolorosos. Nesse
N
estudo
o os autores avaliaram se o sistem
ma dopaminé
érgico
influe
enciava nos pacientes controles
c
sau
udáveis, com
mparado aos
s pacientes com fibromialgia.
Para avaliar as mudanças na concenttração de dopamina
d
durante o te
este de me
emória
opera
acional em relação com
m ao nível inicial basall foi realizado analise por tomogra
afia e
quantificação dos níveis de dopamina. Doze pacie
entes com fibromialgia e doze con
ntroles
foram
m selecionad
dos para es
sse estudo. As analises
s por tomog
grafia demo
onstraram que os
pacie
entes com fib
bromialgia tiveram pote
encial de fixa
ação inicial mais
m
alto na amídala dirreita e
no nú
úcleo pallidu
um ventral em
e relação a
aos pacientes saudáveis controle. Allém disso, o nível
de ca
atecolaminas foi mensu
urado e, ap
pontou que os paciente
es com fibrromialgia tiv
veram
libera
ação de dop
pamina sign
nificativa no córtex cing
gulado anterrior, insula esquerda, córtex
c
orbito
o frontal e hipocampo bilateral du
urante os te
estes de memoria. Ao contrário, foram
detec
ctadas dimin
nuições da dopamina
d
n
no córtex pa
arietal poste
erior e em ccórtex pré-ffrontal
ventrromedial, ao
o passo que nos indivídu
uos controles
s, a dopamin
na diminuiu no lóbulo pa
arietal
poste
erior, hipocampo esquerrdo e córtex pré-frontal ventromedia
al durante te
este de mem
moria,
além disso, não foram
f
detecttadas liberaçção de dopamina nos ind
divíduos con
ntroles.
Segundo os pesq
quisadores, estes
e
dados indicam que
e as alteraçõ
ões do nível da dopamin
na em
indivííduos com fibromialgia podem
p
estarr associadas à memória operacional e à percepç
ção da
dor. São necessá
ários mais estudos
e
para
a explorar com
c
mais de
etalhe as re
elações pote
enciais
entre
e a dopamina e o desem
mpenho cogn
nitivo e a pe
ercepção da dor na fibro
omialgia, co
ontudo
esses
s achados ap
pontam para
a o descobrim
mento promissor da partticipação efe
etiva da dopa
amina
na função cognitiiva da fibrom
mialgia.
Kie, P., Yod
der, K.K. ( 2014, April 11).
Referrência: Albrrecht, D.A., Christian, B.T., MacK
Differrences in Dopamine
D
Function
F
in Fibromyalgiia. Poster session
s
pre
esented at IUPUI
Resea
arch Day 20
014, Indianap
polis, Indian
na.
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