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Divullgação Cien
ntífica
1. Do
or crônica ge
eneralizada
O pro
ofessor de neurologia Drr. Charles A rgoff, public
cou um vídeo
o abordando
o conceitos da
d dor
crônica generalizada.
Segundo o profe
essor, quand
do se fala em
m dor crônic
ca generalizada, fala-se
e em fibromialgia,
mas essa condiç
ção pode in
ncluir uma variedade de
d causas reumatólogic
r
cas, tais co
omo a
osteo
oartrite, polim
mialgia reum
mática, miop
patia, desord
dens auto-im
munes, etc.
Foi publicado na revista British Pain Socciety que a dor
d crônica generalizada
a é uma con
ndição
com sintomas inc
capacitantes
s, tanto físico
os como psicológicos. Es
ste artigo de
escreve a lógica e
discute os ponto
os relevante
es para a d
doença, com
m o objetivo
o de reduzi r a variação nos
padrõ
ões de atendimento e reduzir oss prazos em todas as
s fases do atendimento. O
ausência de outro
diagn
nóstico deve ser baseado
o na presençça e distribuição dos sinttomas e na a
proce
esso patológico definido,, onde a inve
estigação do
o exame clínico é mais im
mportante do
d que
o exa
ame laborato
orial.
Diagn
nosticar a ca
ausa e o tratamento da dor crônica generalizad
da é bastantte desafiadorr para
a me
edicina. São feitos ex
xames de ssangue, tom
mografia co
omputadoriza
ada, resson
nância
magn
nética, raio--x, testes eletrofisiológ
e
gicos e algu
umas vezes são usado
os eletromio
ografia
(EMG
G). O problema é que EMG
E
é usado
o para avaliar a velocid
dade da con
ndução nerv
vosa e
pode resultar em
m resultados falsos. Todo
os estes exam
mes não con
nfirmam que
e uma pessoa
a está
sentindo dor, po
ortanto, são
o diagnostica
adas como tendo fibromialgia, qua
ando na ve
erdade
pode ter uma con
ndição mais específica.
de diagnósttico que é a biópsia da
Recen
ntemente su
urgiu uma abordagem
a
a pele, onde são
retira
ados pequen
nos pedaços de pele em locais carac
cterísticos e verificou-se
e uma reduç
ção da
densiidade de fib
bras nervos
sas intra-ep idérmicas que
q
indica polineuropat
p
tias de pequenas
fibras
s.
O es
studo foi rea
alizado em 27 paciente
es diagnostiicados com fibromialgia
a e 30 pacientes
contrroles, 41% das
agnosticados com
d biópsias da pele de p
pacientes com fibromialg
gia foram dia
poline
europatias de
d pequenas fibras comp
parado com 3% de contrroles.
Esperramos que com
c
este nov
vo exame, d efinir melho
or o quadro de
d fibromialg
gia seja poss
sível.
Referrências e fon
nte:
 Lee J, Ellis B, Price C, Barranowski AP
P. Chronic widespread
d pain, inclluding
fibromyalgia: a pathw
way for care
e developed by the Britis
sh Pain Socie
ety. Br J Ana
aesth.
2014;112
2:16-24.
er AL, Herzo
og ZD, Down
ns HM, Klein
n MM. Objecttive evidencce that small-fiber
 Oaklande
polyneuro
opathy underlies some
e illnesses currently
c
lab
beled as fib
bromyalgia. Pain.
2013;154
4:2310-2316
6
ww.medscap
pe.com/view
warticle/8388
857
 http://ww
2. Do
or do parto
O gás
s hilariante ou gás do riso (N2O) pa
ara aliviar a dor de parto
o é muito uttilizado em países
p
europ
peus e Cana
adá. Este mé
étodo está ttambém cad
da vez mais popular noss Estados Unidos,
mas, nem se ouv
ve falar do se
eu uso no Brrasil.
Segundo os proffissionais, há
á benefícioss no uso do gás, sendo
o uma opção
o a mais pa
ara as
mulheres em tra
abalho de pa
arto, menoss invasivo e é eliminado
o rapidamen
nte do organ
nismo.
Cerca
a de somentte 30% das grávidas qu
ue utiliza o gás,
g
optam pela peridurral, a maioria não
tem n
necessidade de analgesia com o uso
o do gás.
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Na Europa, o us
so é tradicio
onal, as matternidades mantêm
m
insttalado no qu
uarto para que a
partu
uriente possa
a controlar o uso e no ccaso de parttos domicilia
ares, os cilin
ndros são levados
pelas
s parteiras.
Algum
mas brasileirras fora do país
p
usaram o gás em trabalho de parto
p
e disse
eram que tiv
veram
resulttado no alívio da dor ap
pesar de algu
umas tiveram
m efeito cola
ateral como,, náusea, vô
ômitos
e ton
nturas.
A FDA
A (agência que
q
regulam
menta reméd
dios e alimen
ntos dos EUA
A) aprovou a licença de
e mais
fabric
cantes do prroduto, pois cresceu a de
emanda pelo
o método.
Fonte
e: http://ww
ww.bbc.co.uk
k/portuguese
e/noticias/20
015/02/1502
219_gas_hila
ariante_mdb
b
3. Im
magens cereb
brais parecem fornecer m
medidas de dor e são utilizadas com
mo "prova"
Em 2
2011, Annie,, cujo nome
e foi alterad o a pedido de seu advogado, esco
orregou e ca
aiu no
chão molhado de
e um restaurrante, ferind o as costas e a cabeça. A dor nunca
a cessou e fo
orçouaad
deixar seu em
mprego. Ann
nie processo u o restaura
ante por busca de indeniização para cobrir
despe
esas médica
as e com perrda de renda
a. Como o re
estaurante negou
n
a resp
ponsabilidade
e pelo
ocorrrido, Annie buscou pelo
os serviços d
da “Millenniu
um Magnetic Technolog
gies (MMT)”,, uma
emprresa america
ana de neuro
oimagem qu
ue identifica sinais de do
or pela análisse de image
ens de
resso
onância magnética (iRM)) obtidas de diferentes áreas do cére
ebro do indiv
víduo.
O objjetivo de Annie era comprovar em ttribunal seu quadro de dor,
d
uma vezz que nos Es
stados
Unido
os este tipo de dano a saúde
s
não te
em assistênc
cia por parte
e do governo
o. Annie é apenas
um e
exemplo dos muitos que poderiam
m se beneficiar do uso
o de uma ttécnica capa
az de
comp
provar a oc
corrência de
e dor. Princcipalmente por se trattar de uma
a experiência tão
subje
etiva onde muitas
m
vezes
s sua legitim
midade é co
olocada a prrova. No Bra
asil, talvez a iRM
fosse
e utilizada para auxilliar na co nclusão de laudos re
elativos a afastamenttos e
apose
entadorias precoces
p
por motivo de d
dores crônica
as.
A ab
bordagem da
d iRM é baseada
b
em
m pesquisas
s crescentes
s que utilizzam a iRM para
comp
preender a natureza
n
da dor, uma v
vez que esta
a tem um alto
a
caráter subjetivo. Alguns
A
cientistas espera
am que os exames po
or iRM poss
sam fornece
er uma me
edida objetiv
va da
experriência de do
or, e eles ve
eem na técn
nica diversas
s aplicações,, como para o teste de novos
analg
gésicos.
Por o
outro lado, muitos
m
neurrocientistas dizem que as técnicas ainda estão
o longe de serem
s
precis
sas o suficie
ente para seu
u uso em um
m tribunal. Os
O críticos dizem que as empresas que
q
os
utiliza
am não valid
daram seus testes de m
maneira satis
sfatória, e ainda que a iRM é passív
vel de
erro. Assim, enq
quanto algu
uns esperam
m que a tec
cnologia ten
nha em brev
ve um luga
ar em
conte
extos legais, outros teme
em que a prrática leve ao
o mau uso das iRM.
Referrência: Rea
ardon, S. Neurosciencce in courrt: The painful truth.. Nature. 2015,
518(7
7540):474-6
6.
4. Sin
ntomas da endometriose
e
e
A en
ndometriose é uma doe
ença caractterizada pela presença do endomé
étrio (tecido
o que
reves
ste o interior do útero) fora da cav
vidade uterin
na, ou seja, em outros órgãos da pelve:
p
tromp
pas, ovários, intestinos e bexiga.
Hoje,, a doença afeta cerca de seis m ilhões de brasileiras. De
D acordo ccom a Assoc
ciação
Brasileira de End
dometriose, entre 10% a 15% das mulheres em
m idade reprrodutiva (13
3 a 45
anos)) podem des
senvolvê-la e 30% tem cchances de ficarem
f
estéreis.
Algun
ns sintomas indicam qu
ue a mulher pode ter endometriose
e. São eles: cólica men
nstrual
forte,, dor na rela
ação sexual,, dor entre a
as menstrua
ações, infertilidade, dor ao defecar ou ao
urina
ar, sangrame
ento na urin
na ou nas ffezes. Caso você tenha
a estes sinto
omas, o primeiro
passo
o é consultarr um médico
o ginecologissta.
Diagn
nosticar endometriose não é algo m uito fácil, de
evido a dificu
uldade de ide
entificar a doença
e porr muitas vez
zes se deve também a d
demora em procurar auxílio, apesarr dos sintom
mas. A
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confirrmação da doença
d
é feita por vídeo
olaparoscopia, com visu
ualização da
as lesões e com
c
a
bióps
sia mostrand
do endométrio nas lesõe s retiradas.
A end
dometriose se
s desenvolv
ve em mulh eres que estão no perío
odo reproduttivo e pode surgir
logo após as prim
meiras menstruações, m
mas os sinto
omas mais fortes
f
apareccem, geralm
mente,
entre
e 25 anos e 35 anos. A patologia ainda não tem
t
cura de
efinitiva, ma
as os tratam
mentos
podem permitir uma melhor qualidade de vida. Exercícios fís
sicos e alime
entação sau
udável
ajuda
am no tratam
mento també
ém.
Existe
em mulheres que sofrem
m dores inca
apacitantes e outras que
e não sentem
m nenhum tiipo de
desco
onforto. Entrre os sintomas mais com
muns estão:
 Cólicas menstruais
m
in
ntensas e do
or durante a menstruação;
menstrual;
 Dor pré-m
 Dor durante as relaçõ
ões sexuais;;
a na região p
pélvica;
 Dor difussa ou crônica
 Fadiga crrônica e exau
ustão;
 Sangramento menstrrual intenso ou irregularr;
es intestinais
s ou urinária
as durante a menstruação;
 Alteraçõe
de para engrravidar e inffertilidade.
 Dificuldad
Diantte da suspeita de endom
metriose, o e
exame ginec
cológico clíniico é o prim eiro passo para
p
o
diagn
nóstico, que pode ser confirmado
c
p
pelos seguin
ntes exames
s laboratoria
ais e de ima
agem:
visua
alização das lesões por laparoscopi a, ultra-som
m endovagin
nal, ressonâ ncia magnética e
um e
exame de sa
angue cham
mado marcad
dor tumoral CA-125, que se altera
a nos casos mais
avanç
çados da doença. O diag
gnóstico de ccerteza, poré
ém, depende
e da realizaçção da bióps
sia.
Fonte
e: http://g1
1.globo.com//bemestar/n oticia/2015//02/endometriose-pode--surgir-logo--aposprime
eiras-menstrruacoes.htm
ml
5. Cé
élulas-tronco
o no alívio da
a dor
A ostteoartrite é uma doenç
ça degenera
ativa causad
da por desg
gaste da ca
artilagem e ossos
adjac
centes, as principais
p
reg
giões acome
etidas são articulações dos
d
joelhos,, quadris, mãos
m
e
dade é cara
região inferior da
a coluna. Es
ssa enfermid
acterizada por rigidez a rticular, pro
ocesso
matório crôn
nico, redução na funcio
onalidade loc
comotora e dor. A dorr é um fenô
ômeno
inflam
debiliitante e res
sponsável pela
p
perda d
da qualidad
de de vida, por isso n
novos estudos se
conce
entram em tratar
t
a dor como
c
uma d
doença.
A notícia é prom
missora e in
ntrigante os pesquisado
ores investig
garam uma nova abord
dagem
pêutica no in
ntuito de tra
ansformar ccélulas-tronc
co embrionárias humana
as em células de
terap
cartilagem para formar um novo tecid
do, substituindo o tecido inflamado
o e danificado. A
ctativa esta relacionada a uma nova
a abordagem
m no tratamento das con
orosas
expec
ndições dolo
que a
atingem a arrticulação.
Esse estudo foi realizado
r
em
m ratos e ob
bservou-se que
q
as células precursorras de cartillagem
(cond
drogenitores
s) implantadas na região
o de ratos com
c
a cartila
agem danificcada após quatro
q
sema
anas, a carttilagem foi parcialmentte reparada
a e, num período
p
maiss longo apó
ós 12
sema
anas, a sup
perfície da cartilagem
c
e
estava lisa e com apa
arência muiito semelhante à
cartilagem de um
m rato saud
dável. Um p
ponto intere
essante foi que as aná
álises moleculares
poste
agem a parrtir de
eriores da ca
artilagem re
egenerada m
mostraram que
q
as células da cartila
célula
as-tronco em
mbrionárias ainda
a
estava
am presentes e ativas no
o tecido.
Este parece ser um
u grande salto e pione iro para realização de te
estes em pesssoas com artrite,
pois o estudo demonstrou
d
além da regeneração
o tecidual e melhoras nos parâm
metros
avalia
ados de dor nenhum efe
eito adverso..
Vale dizer que as atuais alternativas de tratamentos para a osteoartritte geralmen
nte só
podem aliviar os sintomas dolorosos, e não há terapias eficazes
s que atrase
em ou revertam a
degeneração da cartilagem
c
e estruturas adjacentes das
d articulaç
ções.
Referrência e fontte:
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Cheng A,, Kapacee Z,
Z Peng J, Lu
u S, Lucas RJ,
R Hardingh
ham TE, Kim
mber SJ. Carrtilage
repair us
sing human embryonic stem cell-derived cho
ondroprogeniitors. Stem Cells
4;
Transl Me
ed. 2014, 3((11):1287-94
Paddock, C. Ability
y to repaiir cartilage with stem
m cells stteps closer, em
http://ww
om/articles//290298.php
ww.medicaln
newstoday.co
p
Ciênc
cia e Tecno
ologia

6. Tm
mem100 pote
encializa a hiperalgesia
h
inflamatória por modular a interação
o TRPA1-TRPV1
Os re
eceptores de
e potencial transitório
t
a
ankirina-1 (T
TRPA1) e va
anilóide-1 (T
TRPV1) tem papel
basta
ante elucida
ado na dor e hiperalg
gesia quando caracteriz
zados isolad
damente. Porém,
recen
ntemente fo
oi descrito que
q
o TRPA
A1 e TRPV1
1 podem intteragir fisica
amente enttre si,
ocasionando alterações funcionais.
po de interação na dor inflamatória permanece obscuro, co
ontudo o tra
abalho
O papel deste tip
public
cado na rev
vista Neuron
n recenteme
ente (2015) por Weng e colaborad
dores nos fo
ornece
algun
ns esclarecimentos sob
bre este po
onto. Este trabalho de
emonstra q
que um pep
ptídeo
endógeno, chamado Tmem 100, pode sse associar e enfraquece
er a interaçã
ão entre TRPA1 e
TRPV
V1. Tmem10
00 é uma pe
equena protteína que po
ode ser enco
ontrada noss gânglios da raiz
dorsa
al e na medu
ula espinal, coração, e p
pulmões. Parra testar o papel
p
da Tme
em100 na dor, os
pesqu
uisadores crriaram camu
undongos o qual o gene
e que leva a expressão do Tmem100 foi
exclu
uído apenas em neurôn
nios do gâng
glio da raiz
z dorsal (camundongos Tmem100-CKO).
Camu
undongos Tmem100-C
CKO demo
onstraram sensibilizaçã
ão associa
ada hiperalgesia
inflam
matória mecânica maior que os cam undongos se
em alteraçõe
es genéticass (controles).
Comp
portamentos
s relacionados a nocice
epção térmic
ca permane
eceram inaltterados, incluindo
respo
ostas agudas ao calor nocivo
n
e hip
persensibilida
ade térmica em condiçõ
ões inflamattórias,
sugerrindo que a atividade TR
RPV1 não é afetado pela
a ausência do
d Tmem100
0. Utilizando
o pach
clamp
p, os auto
ores demonstraram qu
ue Tmem10
00 potencializa a ativiidade do TRPA1
T
dependentementte da presença do TRP
PV1. A interação com TRPV1 caussa a reduçã
ão da
excita
abilidade do
o TRPA1, e a presença d
do Tmem100
0 enfraquece
e esta intera
ação, ocasion
nando
o au
umento da excitabilidad
de do TRPA
A1. Não ob
bstante, Weng e colabo
oradores crriaram
camu
undongos mutantes para
a o Tmem10
00, Tmem10
00-3Q, o qual exerce o efeito opostto; ou
seja, aumenta a associação de TRPA1 e TRPV1, e inibe
i
fortemente TRPA1 . Adicionalm
mente,
os au
utores criara
am um pepttídeo perme
eável à mem
mbrana celular, contendo
o a sequênc
cia Ctermiinal de Tme
em100-3Q, que imita o seu efeito e inibe a hiperalgesia
h
inflamatória
a. Em
conclusão, o estu
udo revela uma
u
nova fo rma de mod
dular o canal TRPA1, e ssugere o pep
ptídeo
o um fármac
co promissor para a tera pia da dor.
como
Referrência: Weng
g HJ, Patel KN,
K Jeske NA
A, Bierbower SM, Zou W,
W V Tiwari, Z
Zheng Q, Ta
ang Z,
Mo G
GCH, Wang Y,
Y Geng Y, Zhang
Z
J, Gua
an Y, Akopia
an AN, Dong
g X. Tmem1 00 Is a Regulator
of TR
RPA1-TRPV1 Complex and Contribute
es to Persistent Pain. Ne
euron. 2015. 85(4):833--46.
7. Mo
oduladores de
d canais iôn
nico NAV1.7 proveniente
es do veneno
o da Tarântu
ula e o tratam
mento
da do
or crônica
A dorr crônica ain
nda é consid
derada um p
problema de
e saúde ao redor
r
do mu
undo, acome
etendo
milhõ
ões de pesso
oas que diarriamente viv
venciam essa
a experiência desagradá
ável. As prin
ncipais
droga
as utilizadas
s no controle
e das desorrdens doloro
osas crônica geralmente
e são inefica
azes e
geram
m efeitos colaterais, limiitando seu u
uso e sua abo
ordagem terrapêutica.
Uma grande dive
ersidade de espécies de
e aranha tem
m sido alvo dos pesquissadores em busca
da cura da dor crônica, po
ois as aran
nhas possue
em molécula
as protéicass antinociceptivas
contid
das no seu veneno conh
hecidas com
mo peptídeos
s. Esses pepttídeos possu
uem atividad
de em
bloqu
uear a atividade nervo
osa e, por esse motiv
vo os pesq
quisadores a
acreditam que
q
a
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desco
oberta de no
ovos peptíde
eos podem rrepresentar descobertas
d
reais mais p
potentes no alivio
das d
dores crônica
as em huma
anos. Sabe-sse que a utillização do ve
eneno de arranha no com
mbate
da do
or não é um
m novo conce
eito, contud o nesse rece
ente estudo os pesquisa
adores realiz
zaram
uma vasta triage
em em fragm
mentos do v
veneno de 205 aranhas pertencente
es a 13 diferrentes
famílias taxonôm
micas, tendo como alvo ccanais NAV 1.7
1 humano (hNAV1.7). Eles descob
briram
sete novos importantes pepttídeos, isolad
dos do vene
eno da tarân
ntula, modullador da fam
mília 1
de to
oxinas de canais NAv (N
NaSpTx-F1), além dessa
a descoberta os cientista
as identificaram o
sitio d
de ligação dos peptídeos
s reconhecid
dos pelos can
nais NAv.
O composto Hd1
1a foi identificado no v
veneno de um
u
membro
o da família Theraphosiidade,
conhe
ecida como tarântula. Seu
S
efeito se
e estende não
n
somente
e por bloque
ear canais Nav1.7
N
huma
ano, mas também por conter
c
uma e
estrutura qu
uímica, térmica e biolog icamente es
stável,
o que
e significa um
m potente alvo para dessenvolvimento de novas classes de a
analgésicos eficaz
em se
eres humano
os.
e analgésico
Esses
s achados traz uma nova
a esperança nos avanço
os de uma no
ova classe de
os que
pode beneficiar milhões
m
de pessoas
p
que sofrem de dor
d crônica e,
e principalm
mente aquele
es que
apres
sentam limittações aos trratamentos cconvenciona
ais.
Referrência: Klintt JK, Smith JJ,
J Vetter I, Rupasinghe
e DB, Er SY, Senff S, H
Herzig V, Mo
obli M,
Lewis
s RJ, Bosma
ans F, King GF. Seven novel modulators of the analgesicc target NaV 1.7
uncov
vered using a high-throu
ughput veno
om-based discovery app
proach. Br J Pharmacol. 2015.
doi: 1
10.1111/bph
h.13081. [Ep
pub ahead o f print]
8. Larica da maco
onha é mediiada por B-e
endorfinas
A Prro-opiomelan
nocortina (P
POMC) é u
um polipepttídeo precursor com 2
241 resíduo
os de
aminoácidos. PO
OMC é clivad
do para darr origem a vários horm
mônios pepttídicos. Cad
da um
deste
es peptídeos
s é empacotado em ve
esículas que
e são liberad
das a partirr das célula
as por
exociitose em resposta a estimulação
o apropriada
a: o α-MSH (α-melan
nocyte-stimu
ulating
horm
mone) tem papel
p
importtante na reg
gulação do apetite (ano
orexígeno) e comportam
mento
sexua
al, e regulaç
ção da produ
ução de mel anina. A corrticotropina é um hormô
ônio peptídic
co que
regula a secreção
o de glicocorrticoides a p artir do córttex adrenal e a β-endorffina e a ence
efalina
peptídeos op
pioides endóg
genos com a
ações genera
alizadas no cérebro. O p
processamen
nto de
são p
POMC
C envolve glicosilações
g
, acetilaçõe
es, e extens
sa clivagem proteolítica
a em regiõe
es de
sequê
ências de re
esíduos básicos. No enttanto, as prroteases que
e reconhecem
m estes sítios de
clivag
gem são esp
pecíficas de cada
c
tecido. Em alguns tecidos,
t
inclu
uindo o hipo
otálamo, plac
centa,
e epitélio, podem
m ser utilizad
dos todos oss locais de clivagem,
c
da
ando origem a peptídeos
s com
papéis na dor e na homeos
stase de en
nergia, a estimulação de melanócittos, e modu
ulação
imune. Neurônio
os POMC do hipotálamo
o promovem
m saciedade e a ativaçã
ão de recep
ptores
canab
binoide 1 (C
CB1R) participa da reg
gulação da ingestão de
e alimentos envolvendo
o este
sistem
ma.
A ativ
vação de CB
B1R aumenta
a a alimenta
ação em anim
mais experim
mentais e tam
mbém prom
move a
ativid
dade neuronal de células POMC. Estta ativação aumenta
a
seletivamente a liberação de βendorfina, e nã
ão α-MSH no
n hipotála mo. Além disso, este efeito é revertido co
om a
administração sis
stêmica ou hipotalâmica
h
de naloxona
a, um antagonista de re
eceptor opioide.
Este trabalho fe
ez uso de inibição med
diada por receptores DREADD
D
(de
esigner-recep
ptorsexclu
usively-activa
ated-by-desiigner-drugs)), uma família de receptores acopla
ados a prote
eína G
perso
onalizadas (GPCRs)
(
con
nstruídas esspecificamen
nte para permitir o con
ntrole precis
so no
temp
po e no espaço da sinaliz
zação GPCR in vivo.
Referrência: Koch
h M, Varela L, Kim JG, Kim JD, Herrnández-Nuñ
ño F, Simon
nds SE, Casttorena
CM, V
Vianna CR, Elmquist
E
JK,, Morozov YM
M, Rakic P, Bechmann I, Cowley MA
A, Szigeti-Bu
uck K,
orvath TL.H
Dietrich MO, Gao
G
XB, Diano S, Ho
Hypothalamic POMC n
neurons pro
omote
canna
abinoid-indu
uced feeding. Nature. 20
015 519(7541):45-50.

5

www
w.dol.innf.br
9. O papel dos oligodendrócittos na dor
Desde a década de
d 90, quando o papel d
da glia foi su
ugerido como mais do qu
ue apenas células
c
de su
uporte ao siistema nervoso central,, diversos estudos foram
m publicado
os mostrando que
astró
ócitos e micrroglia estão diretamente
e envolvidos
s com a gên
nese e a ma
anutenção da
d dor
crônica, em diverrsos modelos experimen
ntais.
No en
ntanto, o papel dos oligo
odendrócitoss permanece
eu como uma
a incógnita.... até agora. Cada
vez m
mais os pesq
quisadores buscam
b
ente
ender qual o papel desta célula na dor. Um tra
abalho
recen
ntemente pu
ublicado em uma importtante revista
a científica, elucidou ma
ais alguns pontos
p
sobre
e a contribu
uição dos oligodendróciitos nesse contexto
c
e trouxe algu
umas descob
bertas
inédittas nesse se
entido.
Os pesquisadorres mostrarram que, na ausênc
cia dos oligodendrócittos, os an
nimais
nvolvem esp
pontaneamente uma red
dução do lim
miar nocicep
ptivo mecâniico e térmico, em
desen
um comportamen
nto como se tivessem ne
europatia. Para relembra
ar, os oligod
dendrócitos são
s
as
s produtoras da bainha
na neuronal. Há trabalh
hos na literratura
principais células
a de mielin
mostrando que a ausência ou
u redução da
a bainha de mielina (com
mo na esclerrose múltipla, por
exem
mplo), levam
m ao dano axonal
a
e ao
o desenvolvimento de neuropatia.
n
Esse seria nosso
Mas
oligode
prime
eiro
pensamento
em
e
relaçã
ão
à
au
usência
do
endrócitos.
surprreendemente
emente, não
o é isso que
e acontece. Embora os
s oligodendrrócitos já te
enham
sido depletados, a bainha de
d mielina ccontinua ex
xistindo, e só
s se degen
nera tardiam
mente,
quando o animal não tem ma
ais dor.
O que poderia en
ntão estar causando
c
esssa dor? Os autores do trabalho
t
busscaram avaliar se
seria um efeito inflamatório
i
sobre o ax
xônio, mas não
n
foi enco
ontrada quallquer participação
nem do sistema imune inato
o, nem adap
ptativo. Mas
s já se sabe
e sobre meccanismos de dano
axona
al, na ausên
ncia de desm
mielinização, como o dan
no mitocondrrial e a excesssiva liberaç
ção de
espéc
cies reativas de oxigênio, que da
anificam o neurônio, podendo
p
incclusive, leva
a-lo a
apopttose. Esses mecanismos
s são, possiv
velmente, os
s responsáve
eis pelos efeiitos observados.
Fato é que, mais
s do que nun
nca, sabemo
os que os oliigodendrócittos mantem a homeosta
ase do
neurô
ônio, não ap
penas nutric
cionalmente, mas també
ém, interferiindo direto n
na capacidade de
trans
smissão do impulso
i
nervoso, mesm
mo na ausên
ncia de dano
o a bainha d
de mielina. Muito
ainda
a há a ser feito, mas estes estu
udos nos mostram que
e a glia é a
ainda uma fonte
ônica.
importante de inv
vestigações sobre os me
ecanismos fisiopatológico
os da dor crô
sch S, Lu J,
J Thilemann
n S, Wörtge S, Möbius
s W, Bruttg
ger J, Karra
am K,
Referrência: Grits
Ruhw
wedel T, Blan
nfeld M, Vardeh D, Waissman A, Nav
ve KA, Kuner R. Oligode
endrocyte ab
blation
trigge
ers central pain independently of iinnate or ad
daptive imm
mune respon
nses in mice
e. Nat
Comm
mun. 2014, 5:5472.
10. T
Thr6-BK: um importante peptídeo an
ntinociceptivo no veneno
o de vespa
Um g
grupo de pes
squisadores brasileiros, da Faculdad
de de Filosofia, Ciênciass e Letras da
a USP
de Riibeirão Preto
o, identificou
u no veneno
o da vespa social
s
Polybia
a occidentalilis, um pepe
etídeo,
análo
ogo da bradicinina, com atividade an
ntinociceptiva superior à morfina.
Esta vespa é bas
stante comu
um em vária
as regiões brasileira e sua
s
captura é possível de
d ser
feita mediante ac
companhand
do de instituiições ambien
ntais.
O gru
upo supracittado isolou, por meio d
de cromatog
grafia líquida
a de alta efficiência, div
versas
frações do extrato bruto do veneno
o, identifica
ando-as po
osteriormentte por meiio de
espec
ctrometria de
d massas. A fração com
m maior ativ
vidade biológ
gica foi cham
mada de Thrr6-BK,
um a
análogo estru
utural da bradicinina. Q
Quando administrado via intracerebrroventricularr, este
peptíídeo apresenta atividad
de antinocicceptiva duas vezes ma
ais potente que a mo
orfina,
modu
ulando inclu
usive o limiar basal d
dos neurôniios nocicepttivos. Segu ndo mecanismos
pesqu
uisados pelo
o grupo, Thrr6-BK parece
e agir sobre
e receptores de bradicin
nina do tipo 2, no
sistem
ma nervoso central, já conhecidos
c
p
pela capacida
ade antinocic
ceptiva.
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Embo
ora o grupo não tenha prosseguido
p
com estes estudos,
e
os dados
d
nos le
evam a crer ainda
mais que venen
nos animais são fontess preciosas de compostos farmaco
ológicos, qu
ue, se
consc
cientemente estudados (preservand
do a integriidade do ec
cossistema), podem lev
var ao
desen
nvolvimento de produto
os sintéticos ou semi-sin
ntéticos relev
vantes na c linica, incluindo o
difícill tratamento
o de dores crrônicas.
Referrência: Morttari MR, Cun
nha AO, Ca
arolino RO, Coutinho-Ne
etto J, Toma
az JC, Lope
es NP,
Coimbra NC, Dos Santos WF.
W Inhibition
n of acute nociceptive
n
responses in
n rats after i.c.v.
injecttion of Thr6--bradykinin, isolated from
m the venom
m of the social wasp, Po lybia occidentalis.
Br J P
Pharmacol. 2007,
2
151(6):860-9.
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