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1. Mo
ovimento da pupila pode
e predizer re dução da do
or pela administração de
e opioides
O esttudo conduzido no Departamento de
e Anestesiolo
ogia da Univ
versidade de Ciências e Saúde
S
de Po
ortland, Oregon utilizou um pupilôm
metro para demonstrar
d
a correlação
o entre a agitação
pupila
ar exposta à luz ambie
ente e a re sposta à do
or frente ao
o tratamento
o terapêutico dos
opioid
des, sugerin
ndo que este
e instrumentto poderá au
uxiliar a cond
duta médica
a na interpre
etação
da do
or. Os pesq
quisadores acreditam
a
qu
ue esse é um
u
método rápido, não
o invasivo e bem
tolera
ado pelos pa
acientes. Para este estu
udo, foram selecionados
s
s 21 paciente
es para avaliação
dos e
escores de dor em uma escala numé
érica após a administraç
ção do opioid
de fentanil. Houve
H
uma correlação positiva
p
entrre a eficácia
a do opioide fentanil, ev
videnciada p
pela diferenç
ça dos
escorres, e a inqu
uietação pupilar, indicand
do que pacie
entes com maior
m
agitaçã
ão pupilar te
endem
a res
sponder melhor aos fárm
macos opiod es para o manejo
m
da do
or. No entan
nto, o estudo não
esclareceu se essa
e
avaliaç
ção é especcífica para a classe dos
d
opioidess ou pode estar
relacionada com outras class
ses de analgé
ésicos em ge
eral.
O gru
upo que lide
erou a pesqu
uisa reforça que a pupilo
ometria é um
m método ú
útil para avaliação
da do
or em crianç
ças ou pacientes muito d
doentes, pois a mensuração da dorr nestes pacientes
é mu
uito subjetiv
va. Para garrantir que e
esse método
o de avaliaç
ção seja efe
etivo, seria muito
gas da class
importante estud
dar essa resp
posta frente a outras drrogas, por ex
xemplo, drog
se dos
anti-iinflamatórios
s não-estero
oidais.
Referrência: Neic
ce, A, Behre
ends, M, Bo
okoch, MP, Olsen, A, Larson,
L
MD. Pupillary Unrest
U
Predicts Pain Red
duction by Opioid
O
Admin
nistration. In
n: American Society of A
Anesthesiolo
ogists.
Editores. Anesthe
esiology 201
15 October 2
24-28, 2015
5. San Diego
o, California , EUA. Disponível
em:
http:///www.asaa
=520220DE41A0
abstracts.com
m/strands/assaabstracts//abstract.htm
m;jsessionid=
6B7A
A5EBC95ABA
AB6C843C?year=2015&i ndex=17&ab
bsnum=3645.
Alerta
a submetido
o em 03/01/2
2016 e aceitto em 03/01/2016.
2. Do
or nas costas
s aumenta em pessoas v
viciadas em trabalho
Você trabalha de
emais? Tem
m dores nas costas? Se
e sim, fique atento aoss achados de
d um
estud
do publicado
o na revista Public Libra
rary of Scien
nce (PlOS) One,
O
relacio
onando dore
es nas
costa
as em pessoas que trabalham dema
ais, vulgo workaholics.
w
Workaholics são pessoa
as que
traba
alham exces
ssivamente, além de a presentarem
m uma compulsão pelo
o trabalho. Dessa
forma
a, sobra pou
uco tempo para
p
ser gas to em ativid
dades saudáveis e praze
erosas, pois estão
duran
nte a maiorr parte do tempo traba
alhando ou pensando
p
no
o trabalho. Nesse sentido, o
estud
do publicado
o na PLOS One
O
sugere q
que os work
kaholics são mais suscettíveis a dore
es nas
costa
as. Outro ponto interessante aborda
ado nesse trrabalho é que possivelm
mente esse quadro
de d
dores nas costas
c
tamb
bém estaria associado a problema
as psicológiccos, pois muitos
m
aholics são acometidos
a
com comorb
bidades como a ansiedad
de, depressã
ão e distúrbios do
worka
sono.. Por fim, o artigo enfattiza o aspectto negativo dessa condiç
ção, baixa q
qualidade de
e vida,
preju
uízos profissionais e altos
s índices de afastamento
o no trabalho.
Referrência: Mats
sudaira K, Sh
himazu A, F ujii T, Kubotta K, Sawad
da T, Kikuch i N, Takahas
shi M.
Work
kaholism as a risk factor for depress ive mood, disabling back
k pain, and ssickness abs
sence.
PLoS One. 2013 8(9):e75140
0.
Alerta
a submetido
o em 15/02/2
2016 e aceitto em 23/02/2016.
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3. An
nalgésicos po
otentes para o alívio da dor
Um e
estudo recente realizad
do por pesq uisadores norte-americ
n
anos e pub
blicado na revista
Neuro
opharmacolo
ogy revelou que análog
gos metaboliicamente estáveis das e
endomorfina
as são
analg
gésicos potentes para o alívio da do
or, além de apresentare
em perfil de efeitos cola
aterais
notav
velmente ma
ais seguros em
e compara
ação aos opio
oides, como a morfina.
Os fá
ármacos que
e agem em receptores do tipo µ (mi) opioide
e apresenta
am maior efficácia
analg
gésica. No entanto,
e
os efeitos colatterais adverrsos limitam seu uso e,, apesar distto, os
opioid
des como a morfina são comumente
e usados nas
s condições de
d dor agud a e crônica.
No trabalho do presente alerta,
a
os a
análogos às endomorfin
nas adminisstrados em ratos
revelaram reduç
ção de efe
eitos colaterrais importa
antes e co
omumente o
observados após
administração de fármacos opioides: menor indu
ução de depressão resspiratória, menor
m
comp
prometimentto da coorde
enação moto
ora, menos tolerância,
t
hiperalgesia e menor pottencial
de ab
buso.
Os rresultados dos experiimentos su
ugerem que
e os comp
postos estu
udados poderiam
propo
orcionar alív
vio da dor mediada po
or ativação seletiva de receptores opioides µ,, com
meno
os efeitos colaterais em comparação
o aos opioide
es clássicos como
c
a morffina.
Os cientistas acre
editam que nos
n próximo
os 2 anos inic
ciarão os tes
stes clínicos em humano
os.
Referrência: Zadina JE, Nillges MR, M
Morgenweck J, Zhang X, Hacklerr L, Fasold
d MB.
Endomorphin analog analgesics with re duced abuse liability, respiratory d
depression, motor
impairment, tolerance, and glial
g
activati on relative to morphine
e. Neuropharrmacology. 2015;
105:2
215-227. do
oi: 10.1016/jj.neuropharm
m.2015.12.0
024. [Epub ahead
a
of prin
nt].
Alerta
a submetido
o em 22/02/2
2016 e aceitto em 23/02/2016.
4. Do
orflex cria 'an
nalgésico mu
usical'
A fam
mosa marca Dorflex® resolveu
r
cria
ar um “anallgésico musical” no Spo
otify, isto é,, usar
músic
cas que contribuam parra o alívio da
a dor de cab
beça tension
nal. O desen volvimento de tal
“analgésico” conttou com a consultoria
c
d
da pesquisad
dora Dra. Eliiseth Leão ( mestre e do
outora
pela Universidad
de de São Paulo com pós-doutorrado pela Universidade
U
e Marc Bloc
ch de
Stras
sbourg na Frrança). A do
or de cabeça
a do tipo ten
nsional é a mais
m
comum
m na humaniidade.
Cerca
a de 80% da
d população
o sofre algu m episódio esporádico de cefaleia do tipo tensional
músicas (pla
(CTT)) e 3% apre
esentam CT
TT crônica. P
Para tanto fo
oi criado um
ma lista de m
aylist)
com elementos sonoros
s
que prometem a
ajudar a reduzir o estres
sse e estimu lar a produç
ção de
endorfinas, moléculas produz
zidas pelo no
osso próprio
o organismo e que sabida
amente atua
am no
alívio
o da dor. Alé
ém disso, tal terapia mussical atuaria
a ao deslocarr o foco de p
percepção da
a dor;
produ
uzindo o rela
axamento e a quebra o ciclo dor-ansiedade-ten
nsão; dentre
e outros. Po
or fim,
vale frisar que a música não
o substitui o tratamento
o farmacológ
gico, mas attua como re
ecurso
comp
plementar fa
avorecendo o autocuidad
do, auxiliando no relaxamento e ajjudando no alívio
da do
or.
Referrências:
http:///www.dorflex.com.br/m
music
http://www.adnews.com.br//publicidade//dorflex-cria
a-analgesico-musical-em
m-parceria-co
omana-c
carolina
Alerta
a submetido
o em 14/03/2
2016 e aceitto em 15/03/2016.
5. Prrescrição e efeito total da utiliza
ação de ana
algésicos, hipnóticos,
h
a
antidepressiv
vos e
ansio
olíticos
Este ano está ap
penas no começo e a IA
ASP- Interna
ational Asso
ociation for tthe Study of Pain
(USA
A)- elegeu o tema “dore
es articulare s” para sua campanha mundial an ual (Ano mundial
contrra a dor nas articulações
s), como já ccitado na Div
vulgação Cie
entífica do D
Dol da edição
o 187.
A cam
mpanha tem como objettivo promove
er estudos e novos tratamentos volttados a esta área.
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A Arttroplastia, método
m
de substituição
s
biomecânic
ca da articulação desga
astada que causa
dores
s crônicas mais
m
associa
adas à quarrta década de
d vida, vem
m sendo um
ma saída pa
ara os
indivííduos que so
ofrem da ostteoartrite, a
além de melh
horar a funç
ção do mem bro e a qualidade
de v
vida. Este estudo, rea
alizado na Noruega, possui
p
como foco prin
ncipal amplliar o
conhe
ecimento so
obre a rela
ação entre a artroplas
stia total do
d quadril e as prescrições
medicamentosas durante o ano anteriorr e o ano após a cirurg
gia. Dentre o
os medicam
mentos
usado
os na terapê
êutica e ava
aliados neste
e estudo forram considerrados os ana
algésicos (A
AINES,
anti-iinflamatórios
s esteroida
ais-AIES e opioides) e fármacos
s psicotróp
picos (hipnó
óticos,
ansio
olíticos e anttidepressivos
s). Estas me
edicações em
m conjunto são as mais u
utilizadas no
o caso
de do
ores crônica
as, como as provocadass pela osteoartrite, por promover a melhora da
a dor,
sono e saúde mental.
m
Nes
sta avaliaçã
ão, foram considerados
c
s o número
o de prescrições
(perc
centual de usuário) e a DDD (Dose Definida Diá
ária), que se
eria a dose d
de droga utilizada
pelo paciente.
ados utilizad
dos neste estudo são p
provenientes
s da mescla de dois ban
ncos de dad
dos: o
Os da
NorPD
D, que é o responsáve
el pelas pre
escrições mé
édicas de medicamento
m
os já citado
os, no
período de 2004
4 à 2012, e a ANR ((Registro Na
acional de Artroplastia)), que mos
stra a
quantidade de pa
acientes que
e realizaram
m a cirurgia entre
e
2005 à 2011. Os 39.688 pacientes
foram
m classificados em categ
goria 1 (sau
udáveis) ou 2 (portadore
es de doençça sistêmica leve)
com base no sistema
s
de classificaçã
ão de estad
do físico da Sociedad
de American
na de
Anesttesiologia (A
ASA - Amerrican Society
y of Anesthe
esiologists). O estudo iiniciou-se co
om as
prem
missas de qu
ue as taxas de usuárioss e doses de
d droga utilizada aume
entariam no
o préopera
atório, contin
nuariam aum
mentando na
a fase pós-operatória e que
q
diminuirriam 1 ano depois
d
da cirrurgia.
Os re
esultados mo
ostraram que as premisssas para qua
ase todos os
s fármacos u
utilizados esttavam
corre
etas e que se aplicariam ao casso da artro
oplastia tota
al do quadrril. No caso
o dos
antidepressivos, entretanto, observou-se
e redução na
a taxa de usuários e dosses utilizadas logo
após a cirurgia, mas tal diminuição n
não foi dura
adoura. Assim, enquan
nto foi obse
ervada
reduç
ção em long
go-prazo no uso de ana
algésicos, hipnóticos e ansiolíticos, demonstrando a
melhora induzida
a pela cirurg
gia, houve a
aumento no
o uso de antidepressivo
os, o que es
stá de
do com a alta
a
incidênc
cia de depre
essão nesse
es pacientes
s. Além dissso, as evidê
ências
acord
aponttam para um
ma dissociação entre a d
dor e depress
são nestes pacientes.
p
Os au
utores conclluíram que a artroplastiia é benéfica
a para a dim
minuição do uso e interrações
medicamentosas, que poderiam causar efeitos adve
ersos, como insuficiência
a renal, que
edas e
orragias, já que se trata de uma p
população id
dosa. Entreta
anto, o aum
mento do us
so dos
hemo
fárma
acos mencio
onados no início do perío
odo pós-operatório deve ser levado em considerração,
pois pode haver aumento de efeitos colaterais neste perío
odo. Uma ssugestão pa
ara a
dimin
nuição de ta
al uso em casos
c
de dorres crônicas
s seria a rea
alização do procedimen
nto de
infiltrração de ane
estésicos locais durante a cirurgia, que
q
já teve sua
s
eficiência
a comprovad
da em
outro
os estudos co
omo já demo
onstrado aqu
ui no Dol na edição ano 16, número
o 181.
Referrência: Blage
estad T, Norrdhus IH, Grronli J, Engesaeter LB, Ruths
R
S, Ran
nhoff AH, Bjo
orvatn
B, Pa
allesen S. Prescription
P
trajectories and effect of total hip
p arthroplastty on the use
u
of
analg
gesics, hypno
otics, antide
epressants, a
and anxiolyttics: results from
f
a popu
ulation of tottal hip
arthroplasty patie
ents. Pain. 2016,
2
157 (3
3): 643-651..
Alerta
a submetido
o em 15/03/2
2016 e aceitto em 15/03/2016.

Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. R
Redução da
a dor infla
amatória e neuropátiica através
s da inibiçção da via da
tetrah
hidrobiopterrina (BH4)
A Te
etrahidrobiop
pterina (BH4) é um ccofator indispensável para
p
síntese
e de seroto
onina,
catec
colaminas e óxido nítrico
o. A sua pri ncipal via de produção é regulada pela atividade da
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enzim
ma trifosfato
o de guanosina (GTP) cicclo-hidroxilase 1 (GCH1), que cataliisa o passo inicial
e limitante na via
a sintética do BH4, e tam
mbém pela sepiapterina
s
redutase (S
SPR), respon
nsável
pela conversão final
f
de com
mpostos inte
ermediários em BH4. Em um traba
alho publicado no
periódico Nature Medicine em
m 2006, pesq
quisadores demonstrara
d
am que conccentrações de
e BH4
são c
críticas para o processo de dor neu ropática e in
nflamatória e que polim
morfismos no
o gene
da GC
CH1 estão associados a uma reduçã
ão na sensibiilidade à dorr.
O tra
abalho discu
utido neste alerta levan
nta a questão de onde e como o excesso de
e BH4
contrribui para o processo neuropático, a lém de discu
utir como a interrupção da síntese de
d um
cofator crítico po
ode constituiir uma estra
atégia de de
esenvolvimen
nto de uma droga analg
gésica
viáve
el sem gerar efeitos colaterais.
Dessa
a maneira, foi demonsttrado que o excesso de
e BH4 é prod
duzido em ccamundongo
os por
neurô
ônios sensoriais lesionados e por iinfiltrados de macrófago
os no nervo
o danificado e no
tecido
o inflamado. Essa superrprodução de
e BH4 nos neurônios
n
do gânglio da raiz dorsal (GRD)
(
prom
move um aumento na sensibilida de à dor, enquanto que seu b
bloqueio red
duz a
hiperrsensibilidade
e dolorosa. Para minim izar os risco
os de efeitos
s adversos, os pesquisa
adores
desen
nvolveram um
u potente inibidor da SPR (SPRi 3),
3 uma vez
z seu bloque
eio ainda pe
ermite
uma produção mínima
m
de BH4 atravé
és de uma via alterna
ativa (salvag
ge pathway
ys). A
administração sis
stêmica de SPRi3 foi ca
apaz de redu
uzir a dor crônica atrav
vés da dimin
nuição
nos níveis de BH4
B
tanto nos
n
neurônio
os sensoriais como tam
mbém nos m
macrófagos,, sem
desen
nvolver tolerrância ou efe
eitos adverso
os.
Desta
a forma, a redução nos níveis de BH
H4 induzida pela inibição
o de SPR po
oderia repres
sentar
uma abordagem para norma
alizar a dor neuropática
a e hipersensibilidade à dor inflama
atória,
além de reduzir os
o efeitos ad
dversos, uma
a vez que a via alternativa utilizada pela SPR prrevine
a red
dução excess
siva de BH4, que é um ccofator essen
ncial para div
versas funçõ
ões.
Referrência: Latre
emoliere A, Latini A, An
ndrews N, Crronin SJ, Fujita M, Gorsska K4, Hovius R,
Rome
ero C, Chuaiphichai S, Painter M, M
Miracca G, Babaniyi
B
O, Remor AP, Duong K, Riva
R
P,
Barre
ett LB, Ferre
eirós N, Naylor A, Penni nger JM, Te
egeder I, Zhong J, Blagg
g J, Channon KM,
Johns
sson K, Costtigan M, Woolf CJ. Redu
uction of Neu
uropathic and Inflamma tory Pain through
06.
Inhib
bition of the Tetrahydrob
T
biopterin Path
hway. Neuro
on. 2015; 86
6(6):1393-40
Alerta
a submetido
o em 24/02/2
2016 e aceitto em 17/03/2016.
7. CS
SF-1 deriva
ado do nerv
vo sensorial lesionado induz prolifferação miccroglial e do
or via
dependente de DAP12
D
Embo
ora vários es
studos tenha
am mostrad
do um imporrtante papel da micrógliia no proces
sso da
dor n
neuropática induzida po
or lesão de nervo, a ma
aneira pela qual os neu
urônios sens
soriais
lesion
nados ativam
m a micróglia permanecce obscura. Assim, o presente trab
balho demon
nstrou
que a lesão do ne
ervo periférico, induz a e
expressão do fator estim
mulante de ccolônias 1 (C
CSF 1)
em n
neurônios se
ensoriais les
sionados. A
Assim, parec
ce que o CSF-1 é tran
nsportado para a
medu
ula espinal e ativa o rece
eptor microg
glial para CS
SF1 (CSF1R). Para confirrmar tal suge
estão,
foram
m utilizados animais transgênicos resultando
o em deleçã
ão de CSF 1 nos neurrônios
senso
oriais. Foram
m observado
os nestes an imais reduçã
ão na hipers
sensibilibidad
de mecânica
a e na
ativação e prolife
eração de micróglias
m
ap
pós lesão de
e nervos perriféricos. Em
m contrapartida, a
ão intratecall de CSF1, in
nduziu hiperssensibilidade
e mecânica e proliferaçã
ão de micróg
glia.
injeçã
A lesão do nervo
o também pa
arece regula
ar a expressão de CSF1 em neurôniios motores, uma
que o CSF1 foi capaz de ativar e in
nduzir prolifferação de células
c
da m
micróglia no corno
vez q
ventrral da medu
ula espinal. Foi
F também observado que a ativa
ação das céllulas da mic
cróglia
mediada por CS
SF1R parece
e depender da proteín
na adaptado
ora de mem
mbrana micrroglial
(DAP12), já que
e a DAP12 foi necessá
ária tanto para
p
a regu
ulação positiiva de gene
es na
micró
óglia relacion
nados à dor,, quanto parra o process
so nociceptiv
vo induzido p
por administtração
intrattecal de CSF
F1. Assim, CSF1
C
e DAP1
12 são poten
nciais alvos para
p
a farma
acoterapia da
d dor
neuro
opática.
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Referrência: Guan
n Z, Kuhn JA
A, Wang X, Colquitt B, Solorzano
S
C, Vaman S, Guan AK, EvansE
Reins
sch Z, Braz J, Devor M,
M Abboud-W
Werner SL, Lanier LL, Lomvardas S, Basbaum
m AI.
Injured sensory neuron-deriv
ved CSF1 in
nduces micro
oglial proliferation and D
DAP12-depe
endent
pain. Nat Neurosci. 2016; 19
9(1):94-101..
Alerta
a submetido
o em 24/02/2
2016 e aceitto em 24/02/2016.
8. Av
valiação in viivo e in vitro
o dos efeitos da Urtica dioica e nataç
ção em fatorres do diabettes
A Urrtica dioica (Urtiga) tem
m sido utilizzada como uma erva medicinal trradicional para
p
o
tratamento de diversas
d
pattologias com
mo alergias, anemia, hemorragia
h
interna, cá
álculos
renais,
queima
aduras
e
diabetes.
Além
da
as
propried
dades
antti-hiperglicêm
micas,
antiproliferativas, antioxidan
ntes e anticcaspa, a urtiga tem demonstrado
d
o atividade antiinflam
matória e an
ntimicrobiana
a, assim com
mo também estimula a translocação
t
o do transporrtador
de glicose GLUT
T4 das células muscula
ares para a membrana
a plasmática
a, aumentan
ndo a
ptação de glicose no mú
úsculo esque
elético. Outro
o efeito positivo da urtig
ga é a reduç
ção da
recap
dor a
articular, infflamação óssea, infecçã
ão do trato urinário, câ
âncer, transttornos psicó
óticos,
além de influenciar a função
o fisiológica cerebral com
m exercícios
s. A atividad
de física prev
vine o
diabe
etes, melhorra o perfil lip
pídico e gliccêmico, bem como fatorres metabóli cos de risco
o para
doenças cardiov
vasculares, como a re
esistência à insulina, anormalidad
des aterogê
ênicas
lipídic
cas, hiperten
nsão arteriall, e melhora o metabolis
smo. A assoc
ciação da atiividade física
a com
o con
nsumo do ex
xtrato de urtiga melhora os resultado
os na hipoglicemia e na hipolipidemia.
Neste
e trabalho foram
f
utiliza
adas célulass beta-pancreáticas (RIIN-5F) e miioblastos (L
L6) de
ratos
s para os estudos in vitrro, sendo de
eterminada a 1) Influên
ncia do extra
ato de urtig
ga nas
célula
as RIN-5F e L6 mediantte a utilizaçã
ão de diferen
ntes concenttrações do e
extrato (0; 0,375;
0
0,75;; 1,5, 3 e 5 mg/mL) com
mo meio de cultura no ensaio
e
de via
abilidade cellular, 2) Sec
creção
de insulina por cultura
c
de cé
élulas RIN-5 F mediante avaliação por ELISA e 3) Recaptaç
ção de
glicos
se por célula
as L6. Para os
o estudos iin vivo, foram utilizados
s ratos com diabetes ind
duzido
por e
estreptozotocina (STZ) separados e
em 9 grupos seguido de
d 4 semana
as de tratam
mento
com concentraçõ
ões diferenttes do extrrato de urtiiga, atividad
de aeróbica
a (15-40 min de
nataç
ção, 5 vezes
s por seman
na, aumenta ndo gradualmente o tempo de nad
do) e metforrmina.
Ao fin
nal do experimento foi coletado o ssangue dos animais e o pâncreas p ara determinação
analíttica.
Os re
esultados de
emonstram que a hiperrglicemia dim
minui nos animais trata
ados com ex
xtrato
aquoso de urtiga em comparração ao con
ntrole diabético, produzin
ndo aumento
o da sensibilidade
sulina, além de melhorar os outro
os parâmetro
os avaliados
s in vitro. O
Os dados in
n vivo
à ins
sugerrem que a administração de urtiiga juntame
ente com o exercício aeróbico po
oderia
melhorar o diab
betes em ratos, embo
ora muitos estudos ain
nda sejam necessários para
extra
apolar tal sug
gestão para humanos.
Referrência Ranjb
bari, Abbas, et al. "In v
vivo and in vitro evalua
ation of the
e effects of Urtica
dioica
a and swim
mming actiivity on diiabetic factors and pancreatic b
beta cells." BMC
Comp
plementary and
a
Alternattive Medicine
e 16.1 (2016
6): 1.
Alerta
a submetido
o em 22/03/2
2016 e aceitto em 22/03/2016.
9. Pro
oteína FKBP51, envolvid
da na respos ta do organiismo ao estrresse, envolv
vida na orige
em da
dor c
crônica
O tra
abalho discu
utido neste alerta, pub
blicado em fevereiro de
este ano na
a revista Sc
cience
Trans
slational Med
dicine por um
m grupo de pesquisa do
o University College Lond
don, revela que a
prote
eína FKBP51 está envolvida na orige m da dor crô
ônica em mo
odelo animall.
Varia
antes genétticas na prroteína FKB
BP51 são associadas
a
a transtorn
nos psiquiá
átricos
relacionados ao estresse
e
em humanos, ccomo depres
ssão maior e transtorno
o de estresse
e póstraum
mático (PTSD
D). Além dis
sso, camund ongos que não
n
apresentam o gene que codifica
a esta
prote
eína apresen
ntam melho
or comporta mento adap
ptativo em situações d
de estresse. Mais
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recen
ntemente foi observado que pessoa
as com modificações específicas no gene da FK
KBP51
apres
sentam maior severidad
de de sinto mas de dorr musculoes
squelética po
or semanas após
traum
mas sérios (c
colisão de ve
eículos ou vi olência sexu
ual). Em trab
balhos prévio
os do grupo deste
alerta
a, foi demon
nstrado que
e ocorre aum
mento da ex
xpressão desta proteína
a no corno dorsal
d
superrior de ratos
s dentro de 2 horas ap ós inflamaçã
ão da articu
ulação do to rnozelo, dev
vido a
uma modificação
o epigenética
a de redução
o da metilaç
ção do DNA (Veja o edito
orial desta edição
e
para maiores info
ormações so
obre mecaniismos epigen
néticos e do
or). Tal dado
o sugere que
e esta
prote
eína poderia contribuir para a hipers ensibilidade nociceptiva que é obserrvada após lesão.
Nesse
e sentido, utilizando
u
té
écnicas avan
nçadas de biologia
b
mole
ecular (anim
mais com de
eleção
gênic
ca – knockou
ut – e tecnologia de sile
enciamento gênico
g
por meio
m
de RNA
A de interferê
ênciaRNAi)), bem como inibição da FKBP51 co
om o novo composto SAFit2, os au
utores testarram a
hipóttese de que a proteína FKBP51 con
ntribui para a hipersensibilidade nocciceptiva ind
duzida
por iinflamação crônica e lesão em ca
amundongos
s. Além dis
sso, para te
estar se o papel
modu
ulador da proteína
p
em estados de
e dor persis
stente se estende além
m da inflam
mação,
inves
stigaram tam
mbém o envo
olvimento da
a FKBP51 em
m um modelo
o de dor neu
uropática.
Os pe
esquisadores
s demonstra
aram inicialm
mente que a administração do compo
osto adjuvan
nte de
Freud
d (CFA) na articulação
a
do tornozelo de camundo
ongos resulto
ou em aume
ento na exprressão
do RN
NAm de FKB
BP51 e reduç
ção na meti lação do DN
NA de FKBP5
51 no corno dorsal da medula
m
espin
nal. Além disso, camun
ndongos com
m deleção do gene da
a proteína FKBP51 (an
nimais
knock
kout) aprese
entaram dorr crônica red
duzida, tantto induzida por
p administtração de CFA na
articu
ulação quan
nto por lesã
ão do nervo
o. Além disso, após a lesão do n
nervo os an
nimais
knock
kout também apresenttaram melho
or desempe
enho motor. A sensibiliidade nocice
eptiva
aguda a estímu
ulos inflamatórios (injeçção de form
malina nas patas), enttretanto, nã
ão foi
preju
udicada, o qu
ue indica que
e a ausência
a da proteína
a FKBP51 nã
ão prejudica respostas agudas
de do
or, que faze
em parte de
e um mecan
nismo protettor do organ
nismo a fim
m de evitar lesões
l
subse
equentes. De
e forma similar ao obserrvado nos an
nimais FKBP
P51 knockoutt, o silenciam
mento
do ge
ene na medu
ula espinal induzido pela
a administra
ação intratec
cal do RNAi e a administtração
tamb
bém intratec
cal de SAF
Fit2 três diias após o tratamento com CFA
A melhorara
am a
hiperrsensibilidade
e mecânica. O compo
osto SAFit2 foi desenv
volvido para
a exercer efeitos
e
positivos em tra
anstornos de
e humor po
or ação dire
eta no céreb
bro. Assim, como amb
bas as
abord
dagens no es
studo bloque
earam a FKB
BP51 na med
dula espinal,, o estudo su
ugere que o efeito
benéffico de amba
as as estraté
égias indepe
ende de açõe
es mediadas pelo cérebro
o.
Além disso, cons
siderando qu
ue a proteín
na FKBP51 faz
f
parte do
o heterocom
mplexo madu
uro do
ptor de glico
ocorticoides (GR) e que
e os glicocorticoides mo
odulam a do
or, foi avaliado o
recep
envolvimento da via dos glic
cocorticoidess. A express
são dos receptores, bem
m como o nív
vel de
costerona foi avaliada no
os animais k
knockout apó
ós a adminis
stração do C
CFA. Além disso, a
cortic
respo
osta hiperno
ociceptiva após adminisstração de um antagon
nista de GR
R, a mifepris
stona,
tamb
bém foi avalliada. Foi en
ncontrada co
o-localização
o entre os neurônios
n
ex
xpressando GR e
FKBP
P51 no corno
o dorsal da medula esp
pinal, inclusiive nos anim
mais knocko
out. Estes últimos
apres
sentaram níveis plasmá
áticos reduziidos de cortticosterona. Enquanto o tratamento
o com
mifep
pristona três
s dias após a administrração de CF
FA reduziu a hipersensib
bilidade mec
cânica
nos a
animais norm
mais, sugerindo que a i nflamação resultou
r
em uma inverssão de funçã
ão dos
GR n
nestes anima
ais, o mesm
mo composto
o agravou a resposta hipernocicep
ptiva nos an
nimais
knock
kout, indican
ndo que esta
a alteração n
não ocorreu devido à au
usência do F KBP51 na medula
m
espin
nal.
Este trabalho sug
gere que a FKBP51
F
em neurônios da medula es
spinal modu la estados de
d dor
crônica persisten
nte em roed
dores por m
mediar a sin
nalização glicocorticoide
e. Além diss
so, os
dados obtidos co
om o composto que inib
be a FKBP51, o SAFit2, indicam que
e este poderria ser
um p
promissor ca
andidato no
o desenvolviimento de novos fárma
acos para o manejo da dor
crônica.
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Referrência: Maiarù M, Tochik
ki KK, Cox M
MB, Annan LV,
L Bell CG, Feng X, Ha
ausch F, Gérranton
SM. The stress regulator FK
KBP51 drive
es chronic pain
p
by mod
dulating spin
nal glucocorrticoid
signa
aling. Science
e Translation
nal Medicine
e. 2016; 8(325):325ra19
9.
Alerta
a submetido
o em 24/02/2
2016 e aceitto em 15/03/2016.
10. A
Agonista do receptor
r
ade
enosina-a1 in
nduz sensibilização hiperalgésica tip
po II
Os p
pesquisadore
es que de
escreveram neste trab
balho algun
ns aspectoss em relaç
ção à
sensibilização se
ensorial hiperalgésica d
do tipo II já haviam publicado artigos sob
bre a
sensibilização do tipo I e sobre a neurop lasticidade por
p encefalin
na (um agon ista do receptor µ
opioid
de). No estu
udo discutido
o no presen te alerta os autores tes
staram a hip
pótese de qu
ue um
agonista de ou
utro recepttor envolvid
do no con
ntrole da hiperalgesia
h
provocada
a por
eria induzir após estímu
ulos repetido
os, assim co
omo a enceffalina,
prosttaglandinas (PGE2) pode
hiperralgesia mecânica agud
da e prolon
ngamento da
d hiperalge
esia por PG
GE2. O ago
onista
analis
sado neste estudo foi a N6-ciclop
pentiladenosiina (CPA), um
u
agonista
a do recepttor de
osina-A1.
adeno
A varriável depen
ndente dos experimento
e
s foi o limia
ar nociceptivo mecânico,, quantificad
do por
um a
analgesímetro. Em rela
ação às mu
udanças na função noc
ciceptiva po
or administrrações
conse
ecutivas de CPA, a fim
m de confi rmar a pre
esença de sensibilizaçã
s
ão do tipo II foi
administrada PGE2. Além disto, para a
as investigaç
ções dos me
ecanismos d
de indução e dos
segun
ndos mensageiros implicados na ex
xpressão da sensibilizaçã
ão de tipo III, os fármac
cos ou
inibid
dores foram administrados antes da PGE2.
O prrimeiro teste
e realizado demonstrou
u que injeções intradérmicas repe
etidas de CPA (4
injeçõ
ões; uma a cada hora
a) foram ca
apaz de sen
nsibilizar os nociceptore
es e també
ém de
prolo
ongar o efeito induzido pela PGE2.. A sensibilização senso
orial hiperal gésica do tipo II
ocorrre preferenc
cialmente em
m fibras do tipo IB4-ne
egativas, pois a adminisstração prév
via de
neuro
otoxina selettiva para fib
bras IB4-possitivas (IB4-s
saporin) não
o atenuou a neuroplastic
cidade
causa
ada pela CPA.
C
A adm
ministração de inibidores da PKA, da subun
nidade αi e das
subun
nidades β/γ
γ da proteína
a Gi demon
nstrou que sem
s
a PKA e a subunid
dade αi não há a
expre
essão da sen
nsibilização do tipo II. JJá as subun
nidades β/γ não parecem
m interferir nesse
fenôm
meno. Na av
valiação dos segundos m
mensageiros
s foram analisados os pa
apeis do Src
c e da
(PLC).
fosfolipase
C
Foi
injetado
o
um
in
nibidor
de
Src
(SU
U6656)
e
um
odesoxirribon
nucleotídeos anti-sentido
o (ODN AS)) para dimin
nuir a expresssão de PLC
C e se
Oligo
obserrvou inibição
o da neuroplasticidade in
nduzida por CPA.
Tanto
o a encefalin
na quanto a CPA são ca
apazes de induzir neurop
plasticidade em nociceptores,
mas além de se
emelhanças há também diferenças no mecanis
smo desses agonistas. Como
ado neste estudo, pa
ara os doi s agonistas
s a sensib
bilização do
o tipo II ocorre
o
relata
prefe
erencialmentte em fibras
s IB4-negati vas e a PKA
A e a subun
nidade αi da
a proteína Gi
G são
neces
ssárias para a sensibiliza
ação. Já a p rincipal diferença reside
e no fato dass subunidade
es β/γ
não influenciarem
m a sensib
bilização do tipo II por CPA, mas
s serem ne
ecessárias para a
neuro
oplasticidade
e por encefalina.
A sen
nsibilização sensorial
s
do tipo I e do ttipo II como
o modelos de
e transição p
para a dor crrônica
poderiam abrir portas para novos
n
tratam
mentos. Apes
sar do foco do
d trabalho ter sido ape
enas a
descrrição da sens
sibilização do tipo II porr CPA, cabe aqui
a
comenttar que os trratamentos para
p
a
dor c
crônica não são univerrsais para ttodos os pacientes. Sendo assim, uma abord
dagem
efetiv
va em um indivíduo nem sempre sserá efetiva em outro. Uma hipóte
ese que explicaria
este fenômeno poderia
p
ser a existência de dor crônica decorren
nte da sensib
bilização do tipo I
em fiibras IB4-po
ositivas e do
or crônica de
ecorrente da
a sensibilizaç
ção do tipo II em fibras
s IB4negattivas.
Os d
dados do trabalho imp
plicam uma
a nova form
ma de sinalização porr proteína Gi
G na
sensibilização do tipo II indu
uzida por ad ministração repetida de
e um agonistta A1 no terrminal
perifé
érico do nociceptor.
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Referrência: Araldi D, Ferrrari LF, Lev
vine JD. Adenosine-A1
A
1 receptor agonist induced
hyperalgesic prim
ming type II. Pain. 2016,, 157(3): 69
98-709.
Alerta
a submetido
o em 15/03/2
2016 e aceitto em 15/03/2016.
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