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1. In
nfiltração de
e anestésico
o local dura
ante cirurgia
as para inse
erção de prrótese do quadril
q
dimin
nui a cronicid
dade da dor
Dentrre as cirurgias articularres, as cirurrgias para in
nserção de prótese parra substituição da
articu
ulação do qu
uadril ou do joelho as m
mais comuns. Este proc
cedimento é usualmente
e feito
para aliviar a dorr e proporcio
onar aumen to da função
o dessas artticulações. E
Entretanto, de
d 7%
a 23%
% dos pacie
entes que faz
zem esta cirrurgia no quadril e de 10
0% a 34% d
dos paciente
es que
fazem
m esta cirurg
gia no joelho
o desenvolve
em dor crônica.
Já foi demonstra
ado em outro
os estudos q
que a aplica
ação de anes
stésico locall diretamentte nos
tecido
os que estã
ão em volta
a da área ttratada (infiltração) durrante a ciru
urgia é eficaz na
dimin
nuição da cronicidade
c
da dor. Po
or isso, pes
squisadores de Bristol no Reino Unido
acom
mpanharam 322
3
paciente
es que fizerram o procedimento no quadril e 3 16 que fizerram o
proce
edimento no
o joelho. Metade destess pacientes foi
f submetid
da ao protoccolo padrão desta
cirurg
gia e a outra
a metade ao
o protocolo p
padrão mais
s infiltração de anestésicco local. Tod
dos os
pacie
entes foram acompanha
ados por 1 ano e responderam a questioná rios sobre a dor
articu
ular em attividades da
a vida diárria (WOMAC
C), outros questionári os sobre dor
d
e
questtionário sobrre condições
s sociodemog
gráficas.
Dos pacientes que
q
se sub
bmeteram à cirurgia de
d quadril, os que esttavam no grupo
interv
venção (pro
ocedimento padrão + infiltração) apresentaram, após um ano, melhor
m
pontu
uação no questionário WOMAC; fo
oi visto tam
mbém que a associação
o com infilttração
dimin
nuiu a incidê
ência de dor neuropáticca em comp
paração ao grupo
g
contro
ole. Não foi visto
difere
ença signific
cativa nos pa
acientes que
e se submete
eram à cirurrgia no joelh
ho, provavelm
mente
porqu
ue a substâ
ância utilizad
da para pro
omover o bloqueio
b
do nervo femo
oral, presente no
proto
ocolo padrão desta cirurg
gia, pode terr influenciado a ação do anestésico llocal injetado.
Pôde ser concluíído que a in
nfiltração de
e anestésico local duran
nte a cirurgiia de inserção de
próte
ese de quadril diminui a cronicidade
e da dor. Os autores re
essaltam qu e a infiltraç
ção de
anesttésico local é um proced
dimento simp
ples e de baixo custo, diferente do ttratamento da
d dor
crônica quando essa
e
já está estabelecida
e
a.
Referrência : Wylde V, Lengu
uerrand E, G
Gooberman-Hill R, Besw
wick AD, Marrques E, Noble S,
Horw
wood J, Pyke
e M, Dieppe P, Blom AW
W. Effect off local anaesthetic infilttration on ch
hronic
posts
surgical pain
n after total hip and k
knee replace
ement: the APEX rando
omised conttrolled
trials. Pain. 2015
5;156(6):116
61-70.
2. Do
or forte e persistente nas
s costas? Ate
enção! Pode
e ser uma inffecção!
Se v
você ou seu
u paciente tem dor fo
orte e crônica nas cos
stas que nã
ão melhora
a com
tratamentos convencionais ou
o repouso,, atenção! Este
E
pode ser
s
um sina
al de osteom
mielite
verte
ebral.
A ostteomielite ve
ertebral é um
ma infecção bacteriana rara que pode levar à p
paralisia ou morte
se nã
ão diagnosticada e trattada correta
amente. Cau
usa uma do
or muito forrte e persistente,
chega
ando a desp
pertar o paciente durante
e a noite, e pode ser ac
companhada
a ou não de febre.
ncipalmente
Gerallmente corrresponde à uma in
nfecção sec
cundária ca
ausada prin
e por
Staph
hylococcus aureus,
a
em que
q
a bactérria migra da corrente sa
anguínea (a partir de um
m foco
distante) para o disco interv
vertebral. Po
ode acontece
er em 2-6 a cada 100.0
000 pessoas.. Uma
vez q
que dor nas
s costas é uma
u
condiçã
ão praticame
ente comum
m, a osteomiielite verteb
bral é,
muita
as vezes, não
n
identificada ou id
dentificada tardiamente
t
. Mas tão importante
e é o
diagn
nóstico preco
oce e o início
o rápido do ttratamento, que a Assoc
ciação Amerricana de Do
oenças
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Infec
cciosas lanço
ou recenteme
ente um guiia para ajudar o clínico na identifica
ação e tratam
mento
dessa
a doença.
O gu
uia tem por objetivo orientar o médico, ma
as jamais substituir
s
se
eu julgamento e
experriência. Rela
atamos abaiixo alguns d
dos principa
ais pontos trazidos pelo
o guia, mas
s você
pode encontrar o material completo n
na referência
a citada ao final deste
e alerta. De
eve-se
suspe
eitar de oste
eomielite verrtebral quand
do:
 Há dor forte
f
e persistente nas costas, sem
m alívio com
m fármacos convenciona
ais ou
repouso;
 Houve infecção por S.
S aureus no
os últimos 3 meses, esp
pecialmente com hemocultura
positiva e ou/ endoca
ardite;
 Há febre (podem exisstir casos afe
febris);
 Surgimen
nto de sintom
mas neuroló
ógicos, como
o restrição de movimentto, formigam
mento,
etc;
 Alteração
o de parâme
etros inflama
atórios: velo
ocidade de hemossedim
mentação (VHS) e
proteína C reativa (PCR);
O dia
agnóstico dev
ve seguir os seguintes p
passos:
 Exame ne
eurológico, motor
m
e senssitivo detalhado;
 Dosagem
m de PCR e avaliação de VHS;
 Hemoculttura;
 Teste parra Brucella sp.
s e Mycoba
acterium tub
berculosis se
e o paciente estiver em grupo
de risco;
 Ressonân
ncia magnética: fundam ental;
 Biópsia aspirativa
a
po
or imagem: p
pode ser feitta se a bactéria causado
ora não puder ser
identifica
ada por hemo
ocultura ou ttestes soroló
ógicos;
 Deve-se considerar a opinião de médico
os de áreas
s correlatas e informa
ar um
neurociru
urgião sobre o caso;
O tratamento dev
ve seguir os seguintes p
princípios:
 O tratamento farmaccológico devee ser feito por
p via paren
nteral ou com
m fármaco de
d alta
biodispon
nibilidade orral, por 6 ssemanas, ou
o 3 meses em casos de infecção por
Brucella sp.;
s
s iniciado após identifiicação bacte
eriana;
 Só deve ser
e e instabilidade
 Em caso
os de comprometimento
o neurológic
co, alto risco de sepse
hemodinâ
âmica, recomenda-se o início imediato e empírico de mediicação
antimicro
obiana e inte
ervenção cirú
úrgica, se ne
ecessário;
enção cirúrgica faz-se ne
ecessária em
m cerca de 50
0% dos caso
os de osteom
mielite
 A interve
vertebral. É recomen
ndada para ccasos de dan
no neurológiico, deformid
dade progre
essiva,
instabilidade espinall, persistênccia do quad
dro infeccioso e doloro
oso mesmo após
tratamen
nto correto.
Referrência: Berb
bari EF, Kanj SS, Kow
walski TJ, Darouiche
D
RO
O, Widmer AF, Schmittt SK,
Hend
dershot EF, Holtom
H
PD, Huddleston PM 3rd, Petermann GW, Osmon DR
R. 2015 Infectious
Clinical Prac
Disea
ases Society
y of Americ
ca (IDSA) C
ctice Guidellines for th
he Diagnosis
s and
Treattment of Na
ative Vertebrral Osteomy
yelitis in Adultsa. Clin Infect
I
Dis. 2
2015; Jul 29
9. pii:
civ48
82.
3. Efiicácia da Can
nnabis inalad
da na neuro patia diabética dolorosa
Estim
ma-se que 366 milhõe
es de pess oas no mu
undo aprese
entam neurropatia periférica
diabé
ética. Aproximadamente 50% de ind
divíduos com
m diabetes possuem
p
neu
uropatia periférica
diabé
ética e 15% apresentam
m um estado
o doloroso, sobretudo nos
n
pés. Há
á atualmente
e dois
medicamentos ap
provados no
os Estados U
Unidos pelo FDA
F
para es
ssa finalidad e; porém, muitos
m
pacie
entes não obtêm alíviio satisfató rio com es
sses tratam
mentos. Porrtanto, pesq
quisas
adicio
onais são ne
ecessárias so
obre as abord
dagens terapêuticas no tratamento desta condiç
ção.
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Pesqu
uisadores da
a Universida
ade da Califfórnia, Estados Unidos, realizaram um estudo
o com
pacie
entes que ap
presentavam neuropatia periférica diabética dolo
orosa e aval iaram a eficácia e
tolera
abilidade do
o uso por via
v
inalatóriia de um composto
c
da
a planta Ca
annabis satiiva, o
tetrah
hidrocanabin
nol (THC) em
e
spray. O
Os participa
antes se sub
bmeteram a quatro se
essões
indiviiduais de tra
atamento, no qual receb
beram difere
entes doses de THC (1%
%, 4% ou 7%
%) ou
place
ebo. Foram realizados testes para
a avaliar a dor esponttânea basal , dor evoca
ada e
avalia
ação cognitiv
va. Os resultados demo
onstraram qu
ue houve um
ma redução n
na intensida
ade da
dor dependente
e da dose de THC. Os autores
s também relataram que os su
ujeitos
apres
sentaram eu
uforia ou son
nolência. Enttretanto, ao medir o imp
pacto do TH C inalado so
obre a
cogniição (atenção e memória), identtificaram effeitos mode
erados sem diminuiçõe
es ou
altera
ações espeta
aculares. Os autores rev
velam que es
stes achados
s, junto com
m estudos prévios,
indica
am que a Ca
annabis poderia ter um efeito analg
gésico nas sííndromes de
e dor neurop
pática,
incluíída a neurop
patia periférica diabética resistente aos
a tratamen
ntos atuais.
Referrência: Mark
k S. Wallace
e, Thomas D
D. Marcotte, Anya Umlauf, Ben Go
ouaux, Joseph H.
Atkin
nson. Efficacy
y of Inhaled
d Cannabis o
on Painful Diabetic
D
Neurropathy. The
e Journal off Pain,
2015; 16 (7): 61
16.
4. Un
niversidade Federal Flum
minense ina ugura Unida
ade de Pesquisa Clínica em Neurolo
ogia e
Neuro
ociências
Neste
e mês de agosto
a
foi inaugurada a Unidade de Pesquis
sa Clínica e
em Neurolo
ogia e
Neuro
ociências (N
NeuroUPC) da
d Universid ade Federal Fluminense
e. Ela funcio
onará no Ho
ospital
Unive
ersitário Anttônio Pedro,, integrando
o à Rede Nacional
N
de Pesquisa Cllínica (RNPC
C) em
Hospitais de Ensiino do Ministtério da Saú de.
A un
nidade conta com sala
as de atend
dimento, arrquivo, cons
servação de
e medicame
entos,
proce
edimentos in
nvasivos, com
mo biópsias de nervo, músculo
m
e pe
ele, punção lombar, apliicação
de to
oxina botulínica, além de
e outros labo
oratórios.
A uniidade possui práticas ino
ovadoras, co
omo a utiliza
ação do estimulador de potencial té
érmico
por c
contato (CHE
EPS), capaz de docume ntar e avaliar objetivam
mente dor de
eclarada. A partir
de se
eus resultad
dos, informa
ações úteis sobre sensiibilização ce
entral e outtros processos de
proce
essamento central
c
da dor podem ser obtido
os. Esta téc
cnica tem ssido utilizada em
pesqu
uisas em pacientes
p
co
om esclerosse múltipla, dor lomba
ar crônica ccom compo
onente
neuro
opático, polineuropatia diabética, h
hanseníase, entre outra
as desorden
ns neurológicas e
neuro
opáticas.
Estas
s e outras pesquisas
p
vê
êm sendo de
esenvolvidas
s pelos pesq
quisadores e
envolvidos com
c
a
Unida
ade, que te
em como objetivo se ttornar uma referência na área d e diagnóstic
co de
neuro
opatias no país.
Fonte
es:
 http://glo
obotv.globo..com/rede-g lobo/jornal-nacional/v/p
pesquisadore
es-da-uffdesenvolvem-programa-para-me
edir-dor-senttida-pelo-paciente/4383
3580/
 http://g1
1.globo.com//jornal-nacio
onal/noticia/2015/08/pesquisadores--desenvolve
emprograma
a-para-medir-dor-de-pa cientes.html
 http://ww
ww.uff.br/?q
q=noticias/10
0-08-2015/n
neuroupc-tec
cnologia-de--ponta-noestudo-da-dor
5. An
nsiedade e depressão podem esta
ar associada
as a uma menor anal gesia ou ao
o uso
incorreto de opio
oides em pac
cientes com d
dor crônica
Um e
estudo publicado na Anesthesiolog
A
gy, em julh
ho de 2015
5, correlacio
onou a efic
ciência
analg
gésica de op
pioides presc
critos a indiivíduos com dor lombarr crônica co
om a presença de
algum
m transtorno
o psiquiátrico, como anssiedade e depressão. O estudo foi desenvolvid
do nos
Estad
dos Unidos, onde
o
a presc
crição de op
pioides para o tratamento
o deste tipo de dor é comum.
Foram
m avaliados 81 indivíduo
os com dor lombar crôn
nica, dividido
os em grupo
os com ansie
edade
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e/ou depressão leve, moderada ou gra
ave. Os pac
cientes recebiam morfin
na, oxicodon
na ou
place
ebo de administração via
a oral suficie
ente para uso por seis meses. Dura
ante este pe
eríodo
foi fe
eito um acom
mpanhamentto da intensiidade da dorr e quantidad
de de mediccação ingerid
da por
estes
s indivíduos.
Foi o
observado qu
ue pacientes
s com ansied
dade e/ou depressão
d
grrave apresen
ntavam um alívio
da do
or em média 50% men
nor que os d
demais e faziam uso de
e 75% maiss opioides. Ainda,
A
apres
sentavam mais
m
efeitos adversos sse compara
ados a indiv
víduos com ansiedade e/ou
depre
essão leve.
Os autores observam que são necessárrios mais te
estes para co
onfirmar se o tratamen
nto de
trans
stornos psiq
quiátricos be
em no iníciio do curso
o da dor lo
ombar pode
eria preveniir um
agrav
vamento da intensidade
e da dor, se
em o uso de
e opioides ou
o outros trratamentos. Estes
resulttados indicam que as co
onsideraçõess de benefício e de risco em paciente
es com ansie
edade
e/ou depressão leve ou gra
ave são muiito diferente
es. Assim, a manifestaçção de ansie
edade
e/ou depressão é uma variável importtante para a caracteriza
ação fenotíp
pica do indiv
víduo,
antes
s de se decid
dir pela pres
scrição de op
pioides para dor lombar crônica. Ain
nda, mais es
studos
devem
m ser realizados para avaliar se esttes mesmos
s critérios se
e aplicam a d
dores crônic
cas de
outra
as etiologias..
Referrência: Wasa
an AD, Mich
hna E, Edwa
ards RR, et al.
a Psychiatrric Comorbid
dity Is Associated
Prosp
pectively witth Diminished Opioid An algesia and Increased Opioid
O
Misusse in Patients
s with
Chron
nic Low Back
k Pain. Anesthesiology. JJuly 2015:1. doi:10.109
97/ALN.0000
00000000007
768.

Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. En
ndometriose e receptores
s EP2 e EP4
A endometriose já foi muito
o discutida em vários alertas
a
no DOL.
D
Ela é considerada
a uma
doença resistente
e à progeste
erona e depe
endente de estrogênico, estando in
ntimamente ligada
ao ciiclo menstru
ual feminino
o. A dor pé
élvica crônic
ca e problem
mas de ferttilidade afettam a
qualid
dade de vida das mulhe
eres afetada
as. Através da
d implantação de célullas epiteliais
s e do
estro
oma de endo
ométrio no peritônio
p
de camundongo
os nude (imunodeprimid
dos) foi prod
duzido
um m
modelo de en
ndometriose peritoneal. O trabalho mostra
m
que as lesões en
ndometriais levam
à inervação de fibras aferenttes e eferenttes C e Aδ ao seu redor.. A inibição ffarmacológic
ca dos
recep
ptores de prostagladin
p
as EP2 e EP4 produz
ziu uma diminuição n
nas lesões e no
sangrramento, as
ssim como no crescimen
nto destas cé
élulas. Houve diminuição
o dos media
adores
pró-in
nflamatórios
s IL1β, TNFα
α, e IL6, al ém da diminuição de quinases
q
ativ
vadas (p-AK
KT, pERK1
1/2) e das metaloproteinases MM
MP2 e MMP6. Houve diminuição
d
d
da biossínte
ese e
as proteínas
sinaliização de es
strogênio e aumento da
s de sinaliza
ação de pro
ogesterona, assim
como
o menor an
ngiogênese nas
n
lesões endometriais. A hipern
nocicepção mecânica pélvica
p
medida por filam
mentos von-Frey també
ém diminuiu
u. O conjun
nto dos dad
dos indica que
q
a
inibiç
ção farmacologia dos re
eceptores EP
P2 e EP4 se
eria uma es
stratégia intteressante para
p
a
terap
pêutica da doença.
d
O trabalho não
o informa o tipo de inibidor EP uttilizado. Este é o
problema mais co
ontroverso, pois não ex iste um agente terapêuttico, inibidorr EP2/4 disponível
para o tratamentto em humanos. Um doss principais motivos
m
para
a isso é a re
elutância em inibir
a atividade prottetora da PG
GE2 endóge
ena na infla
amação, me
ediada por receptores EP2/4
(Jone
es, et. al. 20
009).
Referrências:
 Arosh JA
A, Lee J, Balasubbraman
nian D, Stan
nley JA, Lon
ng CR, Meag
gher MW, Osteen
O
KG, Brun
ner-Tran KL
L, Burghardtt RC, Starzinski-Powitz A, Banu S K. Molecular and
2 receptors EP2 and EP4
ovel nonste
preclinica
al basis to inhibit PGE2
E
as a no
eroidal
therapy for
f endometriosis. Proc N
Natl Acad Sc
ci U S A. 201
15, 112(31)::9716-21.
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Jones RL,
R
Giemby
ycz MA, W
Woodward DF. Prostanoid recep
ptor antago
onists:
developm
ment strategies and ttherapeutic applications. Br J Ph
harmacol. 2009;
158(1):104-45.

7. Cie
entistas desc
cobrem mec
canismo neu ral responsá
ável pela dorr crônica
Como
o já bastantte discutido aqui no DO
OL, a dor neuropática é um tipo d
de dor crônica de
meca
anismo comp
plexo e de difícil tratam
mento. Ocorrre por lesão ou doença
a que acom
mete o
sistem
ma nervoso periférico ou
o central e
e, apesar do
o empenho em pesquissas nas áreas da
fisiolo
ogia e da fa
armacologia na área de dor, as mud
danças celulares e mole
eculares causadas
em rregiões espe
ecíficas do encéfalo
e
(prrosencéfalo) são pouco exploradass. Através de
d um
méto
odo para esttudar ativida
ade elétrica celular, foii observado que dendriitos de neurrônios
piram
midais da camada 5 do córtex cingu
ulado anterior (CCA) de
e camundong
gos submetiidos à
uma disfunç
consttrição do nervo ciático apresentam
a
ção relacionada a canai s de nucleottídeos
cíclico
os ativados por hiperpolarização (HC
CN), que res
sulta em maior integraçã
ão entre ativ
vidade
excita
atória pós-sináptica e au
umento de d
disparo neurronial. A iden
ntificação e p
posterior ativação
do re
eceptor sero
otoninérgico do tipo 7 nos dendrittos da camada 5 do C
CCA foi capaz de
restaurar a funçã
ão do canal HCN, indica
ando que a neuromodulação mediad
da por serottonina
via s
seus recepto
ores do tipo
o 7 é capazz de influenciar o comp
portamento de sensibiliização
mecâ
ânica induzida por lesã
ão do nerv
vo. Esses achados apresentam grrandes pote
enciais
terap
pêuticos e o entendime
ento destes mecanismo
os podem le
evar ao dessenvolvimento de
novos
s fármacos para
p
o tratam
mento da do
or crônica.
Referrências:
 McNamee
e, D. Scien
ntists identiffy neural mechanism
m
responsible
r
for chronic
c pain
Disponíve
em:
[Internett].
2015
Mar.
el
om/articles//291647.php
http://ww
ww.medicaln
newstoday.co
p
T Dysfunctio
on of corticall dendritic in
ntegration in
n neuropathic
c pain
 Santello M, Nevian T.
reversed by serotoninergic neuro
omodulation. Neuron. 20
015; 86(1):2
233-46.
na interação
8. No
ociceptores e asma: novos avanços n
o neuro-imun
ne
Não é de hoje que é conhec
cida a relaçã
ão entre o sistema
s
nociceptivo e cé
élulas do sis
stema
imune, bem com
mo com do
oenças das vias aérea
as. De fato, há várioss anos tem
m sido
demo
onstrado qu
ue os nocic
ceptores tê m a capac
cidade de produzir
p
bro
roncoconstriç
ção e
inflam
mação neurogênica loca
al. Além di sso, o pulm
mão é dens
samente ine
ervado por fibras
senso
oriais, princiipalmente as
s que expre
essam canais
s iônicos TR
RPV1 e TRPA
A1. A estimu
ulação
deste
es leva à liberação de neuropeptíde
n
eos (como SP,
S CGRP e VIP)
V
e, conssequentemente, a
uma inflamação neurogênic
ca, caracteriizada pelo aumento da
a permeabillidade vascu
ular e
dilatação. No
N
estudo publicado por Talbot e colaboradores (20 15), os au
utores
vasod
inves
stigaram a contribuição
o dos nocice
eptores pulmonares na
a geração e persistênc
cia de
inflam
mação alérg
gica do tipo 2 e na hip
per-responsiividade bron
nquial em ccamundongo
os. Os
pesqu
uisadores ob
bservaram que
q
a inibiçção farmacológica (QX-314), bem como a aus
sência
genéttica (camun
ndongos Nav
v 1.8 deficie
entes) de no
ociceptores suprimem a resposta imune
i
induz
zida pela infflamação alé
érgica das v
vias aéreas e a hiper-re
esponsividad
de dos brônq
quios.
Além disso, foi demonstrado
d
o que os no
ociceptores são
s
ativados
s diretamentte pela IL-5,, uma
citociina do padrã
ão Th2 libera
ada pelas cé lulas imunes
s durante infflamação alé
érgica, levan
ndo ao
influx
xo de cálcio e secreção do neurope
eptídeo VIP. Este neuropeptídeo ag
ge através do
d seu
s na patogê nese das do
recep
ptor VPAC2 nas
n células T CD4+ e ILC
C2 (ambas fundamentai
f
oenças
alérgicas das vias
s aéreas) ind
duzindo a prrodução de mais
m
citocina
as (incluindo
o a IL-5), as quais
contrribuem para o processo inflamatório
o presente na
n asma. Assim, neste e
estudo os au
utores
demo
onstram um “loop” positivo envolve
endo IL-5, nociceptores,
n
, VIP, célula
as ILC2 e Th
h2, os
quais
s em conjunto amplific
cam a infla
amação do tipo 2. O silenciamen
nto de neurrônios
senso
oriais presen
ntes nos pu
ulmões pode
e ser uma nova estrattégia para o tratamento das
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alergias do tipo 2,
2 (como asm
ma, rinite e conjuntivite) com meno
os efeitos collaterais do que
q
as
terap
pias atuais. Ainda,
A
o esttudo mostra novos mecanismos da interação n
neuro-imune, uma
área que vendo sendo bas
stante explo
orada e env
volvida em diferentes ttipos de do
oenças
(artriite, colite, ps
soríase).
Referrência: Talbo
ot S, Abdulnour RE, Bur kett PR, Lee
e S, Cronin SJ,
S Pascal MA
A, Laederma
ann C,
Foste
er SL, Tran JV,
J Lai N, Ch
hiu IM, Ghassemlou N, DiBiase M, Ro
oberson D, V
Von Hehn C,, Agac
B, Ha
aworth O, Seki
S
H, Penn
ninger JM, K
Kuchroo VK, Bean BP, Levy
L
BD, W oolf CJ. Sile
encing
Nocic
ceptor Neuro
ons Reduces Allergic Airw
way Inflamm
mation. Neuron. 2015; 87
7(2):341-54
4.
9. Re
elação metab
bólica entre neurônios e astrócitos re
egula a ação
o endocanab
binoide do 2--AG
Astró
ócitos são cé
élulas reconh
hecidas pelo
o seu papel regulatório em sinapsess e comunic
cações
intern
neuroniais. Um das maneiras
m
qu
ue os astró
ócitos regulam sinapse
es é atravé
és de
trans
sportadores para neurottransmissore
es, tais com
mo ácido γ-a
aminobutíricco (GABA), o que
perm
mite a remoçã
ão destes da
a fenda sináp
ptica, evitan
ndo o efeito tóxico
t
devid o ao seu acú
úmulo
no es
spaço extracelular. De fato, defeittos nas funç
ções dos as
strócitos pod
dem desenc
cadear
doenças neurode
egenerativas
s e desorde
ens mentais. O 2-AG (2-araquidon
noilglicerol) é um
mens
sageiro lipídiico endocana
abinoide (eC
CB) que mod
dula a função sináptica retrogradam
mente.
Pode ser sintetiz
zado por lip
pases de diiacilglicerois e degradado por hidrrólise enzim
mática,
principalmente pela ação da monoacilgliicerol lipase (MAGL). Nã
ão obstante, a hidrólise do 2AG p
pela MAGL libera ácido araquidônicco (AA), sen
ndo a princiipal fonte d
de AA do sis
stema
nervo
oso central. No artigo recentem
mente publicado na Cell
C
Reportss, Viader et
e al.
demo
onstraram que o 2-AG derivado de
e neurônios pós-sináptic
cos atua sob
bre os recep
ptores
canab
binóides, CB
B1 (CB1R) e CB2, loccalizados no
o terminal pré-sináptico
o e acoplad
dos à
prote
eína G inibittória. O 2-A
AG, principallmente atrav
vés da sua atividade e
em CB1R, in
nibe a
libera
ação de neu
urotransmiss
sores e regu
ula diversos processos neurofisiológ
gicos, incluindo o
humo
or, nocicepç
ção, o apetite e memó
ória. Várias formas de plasticidade
e sináptica foram
demo
onstradas se
erem regulad
das pela sina
alização retrrógrada destte eCB, inclu
uindo a suprressão
da in
nibição indu
uzida por despolarizaçã
d
ão (DSI) e supressão da excitaçção induzida
a por
despo
olarização (DSE). A de
eleção genéttica ou farm
macológica completa
c
da
a MAGL pro
olonga
signifficativamentte ambas a DSE
D
e DSI. O
Os autores também
t
dem
monstram, a
ainda, que ta
anto a
MAGL
L derivada de
d astrócito quanto a ne
euronial ajud
dam a mante
er um tônuss eCB equilib
brado,
evitando um pro
ocesso de de
essensibiliza
ação do CB1
1R. Neurônio
os em culturra geneticam
mente
modificados para
a não expressarem MAG
GL exibem, de fato, ele
evação nos níveis de 2-AG e
reduç
ção na conce
entração de AA, mas, in
nesperadame
ente, não produzem níve
eis detectáveis de
prosttaglandinas. Em contraste, astrócito
os geneticam
mente deficie
entes na exp
pressão de MAGL,
M
embo
ora exibam um
u aumento
o mais mode
esto de 2-AG
G em relação aos neurô
ônios, mostra
aramse ca
apazes de tra
aduzir o seu conteúdo eC
CB na reduç
ção proporcio
onal nas con
ncentrações de AA
e pro
ostaglandinas. Estes resu
ultados indiccam que os neurônios podem ser a principal fon
nte de
2-AG, porém o produto do
d
seu me
etabolismo pela MAGL
L, o AA, é convertido
o em
prosttaglandina nos astróciitos e não
o em neurrônios. Esta
a "troca" d
de 2-AG, AA e
prosttaglandinas entre neu
urônios e astrócitos, de uma forma
f
gera
al, demonsttra a
comp
plexidade da
as inter-relaç
ções entre n
neurônios e astrócitos, indicando u m mecanism
mo de
comp
partimentaliz
zação e regu
ulação das fu
unções de diiversos moduladores sin
nápticos, incluindo
neuro
otransmissorres clássicos
s e/ou mensa
ageiros de liipídios retróg
grados como
o os eCBs.
Referrência: Viad
der A, Blank
kman JL, Zh
hong P, Liu X, Schlosb
burg JE, Josslyn CM, Liu
u QS,
Toma
archio AJ, Lichtman
L
AH
H, Selley D
DE, Sim-Selley LJ, Crav
vatt BF. Me
etabolic Inte
erplay
betwe
een Astrocy
ytes and Neurons
N
Reg
gulates End
docannabinoid Action. Cell Rep. 2015;
12(5)):798-808.
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10. O retículo esttressado e a dor neuropá
ática
Neste
e trabalho, pesquisado
ores da Un
niversidade da Califórn
nia trazem uma desco
oberta
importante acerc
ca do mecan
nismo da dorr induzida pe
ela lesão nervosa. A neu
uropatia diabética
perifé
érica é uma comorbidad
de da diabete
es de difícil tratamento. Este trabalh
ho traz uma
a nova
persp
pectiva à abordagem terapêutica,
t
sempre fo
ocada na hiperexcitabillidade das fibras
nervo
osas. O trabalho esta
abelece um
ma relação causal enttre o estre
esse no re
eticulo
endoplasmático e a modulação na sina
alização dolo
orosa. Os pe
esquisadoress utilizaram ratos
tratad
dos com estreptozotoc
e
cina e uma
a série de supressore
es do estre
esse do re
etículo
endoplasmático, como o ácido 4-fenil-b
butpirico, qu
ue facilita o enovelame
ento de protteínas
recém
m-sintetizada
as. Foi utiliz
zado também
m um inibid
dor da enzim
ma epóxido hidrolase so
olúvel,
que a
aumenta a quantidade
q
de mediado
ores lipídicos
s analgésicos, ácidos grraxos epoxid
dados,
capaz
zes também
m de diminuiir o estresse
e do retículo
o endoplasm
mático. Utilizzando técnic
cas de
imuno-blotting, os pesquisa
adores dem
monstraram que a dim
minuição da fosforilação
o das
ases p38 e JNK
J
e de outtros marcad ores de estrresse do retículo podem
m estar assoc
ciados
quina
à dim
minuição do limiar de alo
odinia. O inv
verso també
ém foi verific
cado: agente
es estressorres do
retícu
ulo foram ca
apazes de ind
duzir nocice pção em animais. Os au
utores propõ
õem uma nov
va via
de de
esenvolvime
ento farmacê
êutico com ffoco na epóx
xido hidrolas
se solúvel e os ácidos graxos
g
epoxiidados, e sua relação co
om o retículo
o endoplasmático.
Referrência: Inceoglu B, Betttaieb A, Trin
ndade da Silva CA, Lee
e KS, Haj FG
G, Hammock BD.
Endoplasmic retiiculum stres
ss in the pe
eripheral ne
ervous syste
em is a sig
gnificant driv
ver of
neuro
opathic pain. Proc Natl Acad
A
Sci U S A. 2015; 11
12(29):9082
2-7.
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