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ntífica
1. Estudo de ress
sonância magnética reve
ela que os be
ebês sentem
m dores como
o os adultos
s
Durante muito tempo
t
os médicos
m
acre
editaram qu
ue os bebês
s não sente
em dor com
mo as
crianças ou como
o os adultos,, consideran do as respos
stas apresen
ntadas peloss lactentes apenas
como
o reflexos. Com
C
base nessas
n
crençças, até o final
f
de 198
80 era uma prática rottineira
realiz
zar cirurgia em bebês sem
s
o adeq uado alívio da dor. Até
é mesmo no
os dias atua
ais, os
s podem não receber trratamento a
bebês
adequado pa
ara o alívio da
d dor. Enqu
uanto os cirrcuitos
cereb
brais que co
odificam os aspectos a fetivos e se
ensoriais da dor são b
bem descrito
os em
adulttos, são com
mpletamente desconhecid
dos no proce
essamento da
d dor infanttil, o que sig
gnifica
que n
não se pode
e inferir nada
a sobre a na
atureza da experiência
e
da
d dor infan til. Pesquisa
adores
da U
Universidade de Oxford,, no Reino Unido, utiliizaram uma técnica de
e diagnostico por
imagem, a ressonância magn
nética, para identificar re
egiões do cé
érebro de reccém-nascido
os que
são a
ativadas apó
ós um estim
mulo nocivo
o agudo e comparar
c
tal padrão de
e ativação com
c
a
ativid
dade observa
ada no cérebro de adulttos apos rec
ceberem estimulo semelh
hante aos re
ecémnascidos. O estud
do publicado
o na revista ccientífica eLife revelou significativa
s
a
atividade cerebral
nos rrecém-nascid
dos em 18 das
d 20 regiõe
es ativadas do cérebro adulto,
a
denttre elas estru
uturas
que c
codificam co
omponentes afetivos e ssensoriais da
a dor, o que sugere que
e a experiênc
cia da
dor infantil se assemelha
a
ao
a observad o nos adulttos. Entretanto, estrutu
uras ativadas nos
adulttos que perm
mitem a perc
cepção, avaliiação e conttextualização
o do impacto
o afetivo parra que
conse
equencias sejam previs
stas, não s ão ativadas
s nos recém
m-nascidos, indicando que
q
a
imatu
uridade desttes muito provavelmen
p
nte os impede de experienciar tod
das as qualidades
avers
sivas de um estimulo no
ociceptivos ccomo os adu
ultos. Basead
do nestes e outros acha
ados e
no fa
ato de que os bebes aiinda não sã
ão capazes de
d verbaliza
ar o que sen
ntem, os au
utores
desta
acam a impo
ortância do desenvolvim
mento de es
stratégias efficazes de g
gerenciamen
nto da
dor e
em bebês.
Referrência e fontte:
 Goksan S,
S Hartley C, Emery F, C
Cockrill N, Poorun
P
R, Mo
oultrie F, Ro
ogers R, Cam
mpbell
J, Sanderrs M, Adams
s E, Clare S, Jenkinson M,
M Tracey I, Slater R. fM
MRI reveals neural
n
activity overlap
o
between adult an
nd infant paiin. Elife. 201
15 4;
eja.abril.com
m.br/noticia/ssaude/bebes
s-sentem-dores-como-oss-adultos
 http://ve
2. Pe
essoas com demência
d
intternados em
m leitos hospiitalares gera
ais
o bastante prevalente entre
e
a pop
pulação idosa
a, principalm
mente
A demência é uma condição
naqueles que se
e encontram
m internadoss em hospittais. A dete
ecção e con
ntrole da do
or em
pacie
entes que apresentam esta
e
condiçã
ão é um grrande desafio justamen te por estes não
er que estão
serem
m capazes, na
n maioria dos
d
casos, d
de expressarr ou mesmo compreende
o com
dor. Tudo isso leva a uma redução na
a qualidade de vida, declínio funccional, retard
do da
recup
peração e, como alguns estudos antteriores já demonstrara
d
m, podem e
estar associa
ados a
sintomas comporrtamentais e psiquiátriccos da demê
ência (SCPD
D). Os sintom
mas da dem
mência
comp
preendem uma série de problema
as, dentre eles
e
a agita
ação, alucin
nações e de
elírios,
agres
ssão, perturrbações do humor e a patia. Estud
dos feitos anteriorment
a
te examinarram a
assoc
ciação entre dor e algun
ns destes sin
ntomas, entrretanto não ficou claro sse a dor era
a mais
susce
etível a ser associada
a
a determinad os tipos de SCPD. Além
m disso, a po
opulação-alv
vo não
incluíía pacientes internados em
e hospitaiss gerais.
Dessa
a forma, os autores des
sse estudo re
ecentemente
e publicado na revista P
Pain tiveram como
objettivos definir a prevalênc
cia de dor e
em pessoas
s diagnostica
adas com de
emência em
m dois
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grand
des hospitais
s de Londres
s e analisar a associação
o entre dor e SCPD e se
e fatores clínicos e
demo
ográficos estariam asso
ociados com
m esses sinttomas. O es
studo foi re
ealizado com
m 230
pacie
entes idosos (idade igual ou acima d
de 70 anos) diagnostica
ados com de
emência. A dor
d foi
auto relatada porr 38,5% dos
s participante
es e observa
ada em 18,7
7% dos pacie
entes em repouso
e 57%
% dos pacie
entes em movimento.
m
A dor tanto em movim
mento quanto
o em repouso foi
signifficativamentte associada
a ao aumentto da idade. Agitação, agressão, ffobia e ansie
edade
foram
m associados
s à dor tanto
o em repousso quanto em movimento, sugerind
do que o humor é
um ú
útil indicado
or de dor em
e
paciente
es com dem
mência. Uma melhor a
avaliação da
a dor,
entre
etanto, não é sinônimo de
d melhor ccontrole destta, pois apes
sar de 75% dos particip
pantes
do estudos esta
arem tomando algum ttipo de analgésico, a dor
d
persiste nte era bas
stante
comu
um, indicand
do que a me
edicação pod
de não ter sido
s
administtrada adequ
uadamente e/ou
e
o
quadro é de difícil tratamento
o.
A dettecção dos SCPD
S
associa
ados à dor p
pode ser uma importante ferramentta de avaliaç
ção de
pacie
entes demen
ntes internad
dos em hosspitais. Por isso há a necessidade
n
de se otimizar o
mane
ejo da dor nestes pacie
entes, pois ela interferre diretamen
nte nos SCP
PD e també
ém na
qualid
dade de vida
a e recupera
ação destes p
pacientes.
Referrência: Sampson EL, Wh
hite N, Lord K, Leurent B, Vickersta
aff V, Scott S, Jones L. Pain,
agitation, and be
ehavioural problems
p
in people with
h dementia admitted to
o general ho
ospital
wards: a longitud
dinal cohort study. Pain. 2015, 156(4):675-83.
3. Co
ordicepina po
ossui ação anti-inflamató
ória em mod
delos de oste
eoartrite
Cordy
yceps é um gênero de fungos ascom
micetos endo
oparasitóides com cerca de 400 esp
pécies.
A espécie mais conhecida do
d gênero é a Cordyce
eps sinensis
s, conhecido
o como fung
go da
lagarrta da seda, considerado medicina
al na medic
cina tradicio
onal chinesa
a e na medicina
tibeta
ana. O fungo
o invade e substitui os ttecidos de su
ua vítima (fo
ormiga ou la garta) afeta
ando o
comp
portamento de seus ins
setos hospe
edeiros, obrigando as lagartas a ssubirem em uma
plantta antes de morrer,
m
para
a garantir o a
ambiente, a temperatura
a e umidade
e ao parasito
o.
Há vários estudo
os sobre a Cordicepina
C
(derivado isolado a partir do Cord
dyceps) relatando
exerc
cer atividade
e anti-inflamatória, antittumoral, antiidiabética e efeitos reno protetores.
Pesqu
uisadores av
valiaram o efeito
e
da co
ordicepina na osteoartrite, doença degenerativ
va das
articu
ulações. No estudo, condrócitos (AO
O) humanos foram pré-ttratados com
m várias dos
ses de
Cordiicepina e es
stimulados com
c
Interleu
ucina-1β. Fo
oi avaliada a participaçã
ão de media
adores
inflam
matórios, co
omo a pros
staglandina E2 e o óxido nítrico, por uma ssérie de téc
cnicas
moleculares. Os resultados mostraram
m
u
uma atividad
de anti-inflam
matória com
m o tratamen
nto de
Cordiicepina, suge
erindo ser um agente te
erapêutico pa
ara a Osteoa
artrite.
Outro
os pesquisad
dores estão avaliando
a
a Cordicepina como um potente analg
gésico para aliviar
a
a dorr causada pela
p
osteoarttrite, transto
orno que affeta milhões
s de pessoass. Eles avaliam a
eficác
cia do comp
posto admin
nistrando-o em ratos e camundong
gos. Resulta
ados preliminares
demo
onstraram que
q
o comp
posto é tão eficaz qua
anto outros analgésicoss em bloquear o
proce
esso inflama
atório, embo
ora de man eira diferente dos analgésicos exisstentes, com
mo os
cortic
costeroides e anti-infla
amatórios n
não esteroidais. Neste
e novo est udo, será ainda
inves
stigado o me
ecanismo pe
elo qual o co
omposto inib
be a dor - se a Cordicep
pina atua so
obre a
articu
ulação do jo
oelho ou sob
bre os nervo
os que trans
smitem as respostas do
olorosas à medula
m
espin
nhal.
Referrência e fontte:
 Ying X, Peng
P
L, Chen
n H, Shen Y,, Yu K, Chen
ng S. Cordyc
cepin preven
nted IL-β-induced
expressio
on of inflam
mmatory me
ediators in human oste
eoarthritis cchondrocytes
s. Int
Orthop. 2014,
2
38(7)::1519-26.
ww.nottingham.ac.uk/ne
ews/pressrelleases/2015/
/april/caterp
pillar-fungus http://ww
could-holld-the-key-to-relieving-tthe-pain-of-o
osteoarthritis.aspx
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4. As
s taxas de us
so indevido de
d opioides, abuso e dep
pendência em
m dor crônicca
O uso
o de opioide
es no tratam
mento da do
or crônica é complexo, pois os paccientes podem ter
tanto
o benefícios quanto dan
nos. A iden
ntificação de
e indivíduos utilizando opioides de
e uma
forma
a problemática atualm
mente é imp
portante, te
endo em co
onta os reccentes aum
mentos
substtanciais nas taxas de prescrição e consequente
e aumento da
d morbidad
de e mortaliidade.
No trratamento da dor crônic
ca, pode não
o haver área
a de maior controvérsia
c
do que o uso
u
de
opioid
des.
O objjetivo deste estudo foi realizar
r
uma
a revisão atu
ualizada do uso problem
mático de op
pioides
em d
dor crônica, usando term
mos definido
os para as taxas
t
de uso problemáttico na literatura.
Para essa revisão
o, foram selecionados a
artigos com participantes
s sob terapê
êutica de op
pioides
por v
via oral, porrtadores de dor crônica
a não oncoló
ógica, com idade
i
igual ou superiorr a 18
anos..
A cod
dificação do uso problem
mático foi ca
ategorizada de acordo com
c
os conssensos publicados
por d
dois órgãos competentes
c
s (IMMPACT e ACTION), da seguinte forma:
 USO IND
DEVIDO: Utilização de o
opioides con
ntrária ao prrescrito padrrão de utiliz
zação,
independ
dentemente da
d presença ou ausência
a de danos ou
o efeitos ad
dversos;
 ABUSO: Uso intencio
onal de opio
oides para fins não mé
édicos, tais como euforria ou
alterar se
eu estado de
e consciência
a;
 VÍCIO: Padrão
P
de uso
u
contínu o com experiência de dano, ou potencial para o
mesmo.
Dentrre os estudo
os analisados
s, 92% mosttraram números para us
so indevido o
ou vício, ao passo
que o restante relatou ambo
os. No total,, 76% dos estudos
e
relataram sobre
e as taxas de
d uso
indev
vido e 32%, sobre as ta
axas de vício
o. Abuso foi relatado em
m um único estudo, porr isso,
não fforam realiza
ados taxa de
e prevalência
a para tal.
Um d
dado curioso analisado fo
oi que a esm
magadora ma
aioria dos es
studos nesta
a revisão rea
alizouse no
os Estados Unidos.
U
Apenas três doss 38 estudo
os, foram realizados em
m outros país
ses, o
que s
sugere que talvez
t
esse seja
s
um prob
blema, de alguma forma, exclusivo p
para os EUA.
Esta última interrpretação é fortalecida p
pelo achado
o de Manchik
kanti (2010)) indicando que a
população dos Estados
E
Unid
dos, que re
epresenta ap
proximadam
mente 5 % da populaçã
ão da
Terra
a, consumiu aproximadamente 80% da oferta mundial
m
de opioides presccritos na primeira
décad
da deste sé
éculo. Um estudo de Ba
altieri (2004
4) evidencia que o uso
o problemático de
opioid
des no Brasil tem a pre
evalência rel ativamente baixa, chegando a ser cconsiderada nula.
vavelmente existem muitos
Esta é uma que
estão intrigante e prov
m
fatore
es desconhe
ecidos
envolvidos.
Referrências:
 Vowles KE1,
K
McEntee ML, Julne
es PS, Frohe
e T, Ney JP, van der Go
oes DN. Rates of
opioid misuse, abuse
e, and addicction in chro
onic pain: a systematicc review and
d data
s. Pain. 2015
5, 156(4):56
69-76.
synthesis
S
Portenoy
y RK. Opioid
ds for
 Chou R, Fanciullo GJJ, Fine PG, Miaskowski C, Passik SD,
chronic noncancer pain: prediiction and identification of aberrrant drug-re
elated
behaviors
s: a review of the evid
dence for an
a American Pain Socie
ety and Ame
erican
Academy
y of Pain Med
dicine clinica
al practice gu
uideline. J Pa
ain 2009, 10
0:131–46.
 Manchika
anti L, Fello
ows B, Ailin
nani H, Pam
mpati V. Therapeutic use, abuse, and
nonmedic
cal use of op
pioids: a ten -year perspe
ective. Pain Physician 20
010, 13:401–35.
 Danilo An
ntonio, Baltieri; Eric C, S
Strain; João
o Carlos, Dias; Sandra, S
Scivoletto; André,
A
Malbergie
er; Sérgio, Nicastri; Cláudio, Je
erônimo; Arrthur Guerrra de, And
drade.
Diretrizes
s para o trattamento de pacientes co
om síndrome
e de depend
dência de op
pióides
no Brasil / Brazilian guideline fo
or the treatm
ment of patie
ents with op
pioids dependence
syndrome
e. Rev. Bras
s. Psiquiatr. 2
2004, 12:26
6(4), 259-269.
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5. Em
mpresa brasileira desenv
volve equipa mentos porttáteis para trratamento d
da dor
Hoje já existe disponível em farmácias u
um equipam
mento descarrtável de esttimulação ellétrica
nervo
osa transcutânea (TENS) para “redu
uzir, aliviar e até mesmo
o eliminar do
ores crônicas
s e/ou
agudas através da estimulação de sina
ais elétricos direcionados e controla
ados pelo próprio
pacie
ente”. Geralm
mente, a ap
plicação de TENS é parte do repe
ertório da fissioterapia para
p
o
tratamento de dores
d
muscu
uloesqueléticcas, embora
a as evidênc
cias clínicas sejam um tanto
contrroversas. Revisões da In
niciativa Cocchrane de 20
005 e 2008 concluíram
c
q
que há evide
encias
limita
adas e inconsistentes como
c
único tratamento para a lom
mbalgia, porr exemplo. Já na
neuro
opatia perifé
érica diabétiica, existem
m revisões apontando
a
que a TENS provavelme
ente é
efetiv
va em reduzir a dor neuropática dessta condição..
Uma empresa incubada em parque tecn
nológico está desenvolv
vendo com a
auxílio da FA
APESP
um p
protótipo de
e um estimu
ulador TENS
S específico para a terrapia analgé
ésica em qu
uadros
dolorrosos decorrrentes da dismenorreia /dor abdom
minal como um produto
o one touch
h (um
toque
e) e desenv
volvendo um
m novo equ
uipamento, específico para
p
acelera
ar a recupe
eração
musc
cular de atlettas. Este equ
uipamento ccontará com validações clínicas
c
de se
eus resultados.
Fonte
es:
 Alisson, E. Startup desenvolve equipamen
ntos portáte
eis para tra
atamento de
e dor.
AGÊNCIA
A
FA
APESP.
http://ag
gencia.fapesp
p.br/istartup
p_i_desenvolve_equipam
mentos_porta
ateis_para_ttrata
mento_de_dor/20990
0/
 http://ww
ww.bv.fapesp.br/pt/auxiilios/56603/desenvolvim
mento-de-equ
uipamento-a
autoaplicavel--de-baixo-cu
usto-e-uso-u
unico-para-e
estimulacao-e
eletrica-n/

Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Us
so de fração de veneno de
d aranha po
ossui efeito antinocicept
a
ivo
Na bu
usca de opçõ
ões que poss
sam ser utiliizadas na terapêutica da
a dor, as tox
xinas provenientes
de an
nimais apare
ecem como uma opção, especialmente para as de mais difíícil manejo, como
dores
s do tipo neu
uropáticas. Um
U exemplo
o é a ω-cono
otoxina MVIIA
A, retirada d
do molusco Conus
C
magn
nus, que pos
ssui atividade de bloqueiio de canais de Ca2+ do tipo N voltag
gem depend
dentes
ou N
NVSCCc (do
o inglês N type voltag
ge sensitive
e Calcium channels).
c
P
Posteriormente à
identtificação da atividade da
a toxina, estta passou a ser sintetiz
zada e come
ercializada com
c
o
nome
e de ziconottida, embora além do efeito analg
gésico também tenham sido obserrvados
efeito
os colaterais
s nas doses consideradas
c
s analgésicas. Assim, ou
utras opções continuam sendo
inves
stigadas, inc
clusive com o veneno da aranha armadeira, Phoneutria nigriventer,, cuja
fração chamada de Phα1β já
á foi testada
a em modellos de dor do
d tipo inflam
matória crôn
nica e
aguda, obtendo resultados
r
positivos.
Sabe-se que estta fração ta
ambém posssui atividade
e sobre can
nais NVSCCcc, assim co
omo a
conottoxina. Assim
m, para ava
aliar se esta
a fração aprresenta as mesmas
m
cara
acterísticas que a
conottoxina, a fra
ação Phα1β do veneno da aranha armadeira
a
fo
oi testada e m um mode
elo de
dor n
neuropática, por meio de
e administra
ação intratec
cal (administtração direta
amente no espaço
e
subarracnoide da medula espinal, ou seja
a, diretamen
nte no sistem
ma nervoso ccentral) agu
uda ou
de forma contínu
ua.
O mo
odelo utilizad
do para indu
ução de dor neuropática
a consistiu em
e colocação
o de amarra
aduras
no ce
ervo ciático,, modelo co
onhecido com
mo CCI (do
o inglês chro
onic constricction injury)), e o
limiarr mecânico aferido
a
por meio
m
dos fila
amentos de von Frey. Co
omo esperad
do, oito dias
s após
o pro
ocedimento cirúrgico os animais ap
presentaram hiperalgesia
a mecânica (dor), sendo que
após a administrração aguda
a da fração do veneno houve efeito
o antihiperallgésico, resu
ultado
visíve
el por até 6 horas após
s o tratamen
nto. Quando realizada a infusão con
ntinuada por sete
dias a
após o proce
edimento cirrúrgico, tam bém foi observado o me
esmo efeito antihiperalgésico,
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o qua
al surgiu apó
ós o primeiro
o dia de infu
usão, persistindo até o sé
étimo dia de
e tratamento
o. Não
foi ve
erificado efeito da fração
o nos anima
ais falso-operados tanto no tratamen
nto agudo quanto
no c
crônico. Alé
ém disso, a infusão continuada de Phα1β
β, nas dosses conside
eradas
antinociceptivas, não apresen
ntou efeitos indesejados
s.
Em s
situações no
ormais, os canais
c
NVSC
CCc estão localizados na
n sinapse entre o neu
urônio
afere
ente primário e neurô
ônios de p
projeção ou interneurô
ônios, sendo
o ativados após
despo
olarização do
o aferente primário.
p
Em
m situações patológicas,
p
como
c
em do
ores neuropá
áticas,
pode haver ganh
ho de função
o de tais can
nais, levando ao disparo
o anômalo, o
ou em respo
osta a
estím
mulos não nocivos.
n
Ass
sim, o bloqu
ueio de tais
s canais po
ode represen
ntar o alívio
o dos
sintomas ou até mesmo o tra
atamento de
e certas form
mas de dores
s neuropática
as.
Assim
m, o uso da fração
f
Phα1β do veneno
o da aranha armadeira, como um po
otente bloqu
ueador
de canais NVSC
CCc, promov
veu efeito a
antinocicepttivo duradou
uro em um
m modelo de dor
neuro
opática, sem
m a detecção
o de efeitos adversos, constituindo-se de uma o
opção viável para
o trattamento da dor neuropá
ática.
Referrência: Rosa
a F, Trevisan
n G, Rigo FK
K, Tonello R, Andrade EL
L, Cordeiro M
Mdo N, Calix
xto JB,
Gome
ez MV, Ferre
eira J. Phα1β
β, a peptide from the ve
enom of the spider Phon
neutria nigriv
venter
show
ws antinocice
eptive effects after cont inuous infus
sion in a neu
uropathic pa
ain model in
n rats.
Anestth Analg. 20
014, 119(1):196-202.
7. Ge
enética e o efeito
e
placebo: o placebo
oma
Place
ebos são controles indispensáveis em ensaios
s clínicos ale
eatórios e ssão compon
nentes
funda
amentais da
a pesquisa clínica
c
para avaliar novos tratamen
ntos farmaco
ológicos. Du
urante
séculos os placeb
bos foram usados para acalmar os sintomas de
e doenças. N
No entanto, pouco
se sa
Recentes es
abe porque algumas pe
essoas respo
ondem a placebos e ou
utras não. R
studos
eurotransmissores que medeiam efeitos plac
neuro
ofisiológicos revelaram vias de ne
cebos.
Pesqu
uisadores da
a Harvard Medical
M
Schoo
ol analisaram
m estudos co
om placebo e ensaios cllínicos
aleatórios (ECR),, interações placebo-fárrmaco e disc
cutiram implicações para
a ECR e cuidados
clínicos. O traba
alho publica
ado no Tren
nds in Mole
ecular Medic
cine introdu
uz o conceito do
place
eboma. Eles revelam qu
ue o estudo
o dos efeitos
s genômicos
s em respossta ao place
ebo, o
place
eboma, é rec
cente, mas há
h uma amp
pla evidência
a indicativa de
d que as va
ariações genéticas
nas v
vias de neurrotransmisso
ores do céreb
bro modifica
am o efeito placebo.
p
Com
mo consequência,
as re
espostas ao placebo estã
ão surgindo como uma série legítim
ma de reaçõ
ões biológica
as que
m se caractterizar de fo
devem
orma rigorossa para o desenvolvime
ento farmaccêutico eficie
ente e
melhorar a atenç
ção aos pacie
entes. De accordo com os
o autores, o conhecimen
nto do place
eboma
tem o potencial de
d servir de guia para o desenvolvim
mento de nov
vas estratég
gias que perm
mitam
identtificar tanto aquele
a
que responde
r
ao placebo com
mo o desenh
ho de estudo
os clínicos.
Referrência: Hall KT, Losca
alzo J, Kap
ptchuk TJ. Genetics an
nd the placcebo effect: the
place
ebome. Trend
ds Mol Med. 2015 May;2
21(5):285-294.
8. N-acetil cisteín
na pode prom
mover analg esia em hum
manos
acetil cisteín
na (NAC) é um fármaco
o utilizado principalmentte como mu
ucolítico, dev
vido a
A N-a
suas propriedade
es antioxida
antes capaze
es de desfazer pontes di-sulfeto, ttornando o muco
liqueffeito. Emborra esteja disponível no m
mercado e po
ossua relativ
va segurança
a quanto a efeitos
e
colate
erais, ainda não existia estudo dem
monstrando seu
s
efeito so
obre a dor e
em humanos
s. Não
obsta
ante, durante uma reu
união de n
nosso corpo editorial debatemos
d
sobre um artigo
anterriormente po
ostado no DO
OL na edição
o de Abril de
e 2015 - Ano
o 15 - Núme
ero 177, intittulado
“Oxid
dação e noc
cicepção na dor associiada à endo
ometriose” por Sammy
ya Rodrigues dos
Santo
os. Havíamo
os nos questtionado porq
que a NAC ainda
a
não havia sido te
estada na do
or em
huma
anos, já que este estudo e outross demonstra
aram um effeito analgé
ésico da NA
AC em
camu
undongos em
m alguns modelos
m
de d
dor. Contud
do, recentem
mente um e
esclarecimen
nto de
nossa
as indagaçõ
ões foi pub
blicado na revista Mo
olecular Paiin. Neste a
artigo, Truine e
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colab
boradores realizaram exp
perimentos q
que permite
em concluir que
q
a NAC p
pode modula
ar vias
de co
ondução noc
ciceptivas em
m humanos.. Utilizando diferentes estímulos
e
no
ociceptivos (laser,
(
quente ou frio), Truine e collaboradores demonstrarram que a dose oral de 1,2 g é cap
paz de
reduz
zir a nocicep
pção causada por laser (considerada dor de altta intensidad
de), mas nã
ão por
estím
mulos térmico
os diretos (q
quentes ou ffrio) de men
nor intensida
ade. Em com
mplementaçã
ão, os
autorres realizara
am experim
mentos em camundong
gos e obserrvaram a rrelação do efeito
analg
gésico da NA
AC com os receptores glutamatérg
gicos metab
botrópicos m
mGlu2 e mG
Glu3 demo
onstraram que o efeito da NAC no tteste de tail-flick foi blo
oqueado pelo
o antagonistta dos
recep
ptores mGlu
u2/3, LY341
1495 (1mg//Kg, i.p.). Estudos
E
antteriores já sugeriam que
q
a
ativação dos receptores mGlu2 e mGlu3
3 promovem
m analgesia. Estes recep
ptores podem ser
encon
ntrados na medula
m
espinhal e outra
as regiões do
o sistema no
ociceptivo, e quando ativados
regulam negativa
amente os níveis de AMP
Pc, além de inibirem can
nais de cálcio
o dependenttes de
voltagem em terrminais pré-s
sinápticos. N
Não obstante
e, o principa
al agonista d
destes receptores,
o glu
utamato, po
ode ser liberado por asstrócitos via
a antiporte glutamato-ccisteina (SX
XC). A
hipóttese dos auto
ores é que a NAC possa
a ativar o SX
XC, promovendo a libera
ação de gluta
amato
que a
atuaria em receptores mGlu
m
2 e m
mGlu3 promo
ovendo analg
gesia. Estud
dos anteriore
es em
camu
undongos já sugeriam efeitos
e
analg
gésicos da NAC em mo
odelos de d
dor neuropática e
inflam
matória, porrém pela primeira vezz foi demon
nstrado seu efeito sobrre a transm
missão
nocic
ceptiva em humanos, o qual
q
abre um
ma nova pers
spectiva de aplicação
a
clíínica.
Referrência: Truin
ni A, Piroso S,
S Pasquale E
E, Notartomaso S, Di Stefano G, Latttanzi R, Batttaglia
G, Niicoletti F, Crruccu G. N-a
acetyl-cystei ne, a drug that
t
enhance
es the endog
genous activ
vation
of grroup-II meta
abotropic glu
utamate rece
eptors, inhib
bits nocicepttive transmiission in hum
mans.
Mol P
Pain. 2015, 11(1):14.
1
9. Estimulação de
e queratinóc
citos selecion
nados é o su
uficiente para
a nocicepção
o
A noc
cicepção é a detecção de
d estímuloss nocivos e essa inform
mação é leva
ada até o sis
stema
nervo
oso central, gerando uma respostta defensiva
a. O estudo em questã
ão descreve
e uma
estratégia utiliza
ada para su
uperar algu
umas barreiras e demo
onstrar que
e a excitaçã
ão de
quera
atinócitos é o suficiente para gerar uma respos
sta na via de
d sinalizaçã
ão nociceptiv
va. Os
quera
atinócitos sã
ão células abundantes
a
na pele e estão envo
olvidas por canais iônicos e
recep
ptores relac
cionados à nocicepção. Foi determ
minado in vitro
v
que a estimulaçã
ão do
quera
atinócito já é o suficie
ente para a ativação de neurônios sensoria
ais e induçã
ão de
nocic
cepção. Os autores quise
eram, então,, testar se is
sso também aconteceria in vivo.
Para isso, utilizarram camund
dongos transsgênicos, de
eficientes para um recep
ptor relacion
nado à
dor, o receptor TRPV1 aco
oplado à ca
anal iônico (do inglês, transient rreceptor pottential
vanillloid type 1), exclusiva
amente em queratinóciitos. Após uma série de experim
mentos
comp
portamentais
s e técnicas
s de imuno
ohistoquímic
ca, o grupo do prof. M
Michael Catterina,
desco
obridor do ca
anal TRPV1, concluiu qu
ue a estimula
ação de querratinócitos e
era suficiente
e para
causa
ar nocicepçã
ão. Este me
ecanismo ain
nda é pouco
o compreendido, mas a
acredita-se que
q
a
ativação dos rece
eptores TRPV
V1 nos quera
atinócitos leve à liberaçã
ão de media
adores nocice
eptivo
em te
erminações nervosas pró
óximas.
Referrência: Pang
g, Z; Sakamo
oto, T; Tiwa
ari, V; Kim, Y;
Y Yang, F; Dong , X; G
Guler, A; Gua
an,Y ;
Caterrina, M. Selective kerattinocyte stim
mulation is sufficient
s
to evoke noci ception in mice
m
.
Pain. 2015, 156(4):656-65.
10. A
Avaliação do efeito do trransplante d
de células-tro
onco mesenquimais deriivadas de medula
m
óssea
a em modelo
o murino de neuropatia periférica dia
abética
A diabetes é uma
a das princip
pais condiçõe
es clínicas que acometem o ser hum
mano. Além disso,
provo
oca diversas
s complicaçõ
ões como, po
or exemplo, a neuropattia diabética periférica (NDP),
que s
se manifesta
a por aumento da dor à estímulos no
ocivos (hiperalgesia) ou indução da dor à
estím
mulos não nocivos (alod
dinia) e perrda da sensibilidade. O tratamento
o farmacológ
gico é
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basea
ado nas me
edicações de
e ação centrral (gabapentina) e anttidepressivo s. Embora sejam
eficaz
zes, apresen
ntam alguma
as restriçõess como efeitos indesejad
dos e nem to
odos os pacientes
tratad
dos apresen
ntam reduç
ção da dor . Ou seja, faz-se nec
cessária a busca de novos
proce
edimentos e medicamen
ntos que atu
uem no manejo da NDP. A literatu
ura indica que as
célula
as-tronco sã
ão potentes regeneradorres de tecido
os lesionado
os, isto é, há
á possibilidade do
seu e
efeito terapê
êutico sobre
e as neurop atias. Com base nesse contexto, o autor avaliou o
efeito
o do transpla
ante de células-tronco n o tratamento de NDP em
m modelo an
nimal.
O mo
odelo experimental de diabetes
d
foi induzido po
or estreptozo
otocina (ETZ
Z), um antib
biótico
que e
exerce efeito
o citotóxico nas
n células β
β-pancreátic
cas, comprom
mete a secre
eção de insu
ulina e
o me
etabolismo energético
e
destas célula
as, quadro com
c
boa equ
uivalência cllínica. As cé
élulastronc
co mesenqu
uimais da medula
m
ósssea (CMsMO
O), células-ttronco adulltas com grande
poten
ncial de dife
erenciação, facilmente isoladas e expandidas
e
in vitro, fo ram retiradas de
camu
undongos fêm
meas. Os ca
amundongoss foram divid
didos em quatro grupos:: No primeirro não
foi in
nduzido o modelo
m
de diabetes
d
nem
m houve trransplante de
d células-trronco (ETZ--); no
segun
ndo grupo foi induzido
o diabetes (ETZ+), porém não re
eceberam o transplante; no
terceiro, os anim
mais eram diabéticos e passaram pelo transplante (ETZ
Z+CMsMO); e no
quartto, os anim
mais também
m eram dia
abéticos, po
orém foram tratados ccom gabape
entina
(ETZ+
+Gabapentin
na). Tanto o limiar noci ceptivo mec
cânico quantto o térmico
o foram avaliados,
por m
meio dos testtes von Frey
y e Hargreav
ves.
Enquanto os cam
mundongos com
c
NDP tra
atados com gabapentina
g
(ETZ+ gaba
apentina) tiv
veram
alto limiar nociceptivo, os
s tratados com células-tronco pe
ermaneceram
m com o limiar
seme
elhante aos camundongos controle (ETZ-). Um
ma única adm
ministração de células-ttronco
foi ca
apaz de reve
erter a alodiinia e norma
alizar o limia
ar nociceptiv
vo até o fim
m do estudo. Cabe
ressa
altar que tal efeito não é encontrado
o nos medicamentos atu
ualmente dissponíveis, co
omo a
gabapentina, parra o controle
e da NDP. P
Portanto, os resultados apontam um
ma alternativa de
grand
de potencial para o trattamento dass complicaçõ
ões que afetam os nervo
os periférico
os dos
diabé
éticos e a ne
ecessidade de
e novas inve
estigações so
obre o tema.
Referrência: Evangelista, A. F. Avalia
ação do effeito do tra
ansplante d
de células-ttronco
mese
enquimais derivadas
d
de
e medula ó
óssea em modelo
m
muriino de neu ropatia periférica
diabé
ética. Dissertação (Mes
strado Biote
ecnologia em Saúde e Medicina Investigativ
va) –
uisas Gonçalo Moniz, 20
Fundação Oswald
do Cruz, Cen
ntro de Pesqu
014.
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