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1. A a
ameaça glob
bal da falsific
cação de opiioides
Este ano, o Drrug Enforce
ement Adm inistration dos EUA la
ançou um comunicado
o não
confid
dencial sobrre um proble
ema grave d
de Saúde. Inúmeras morrtes e casos de overdose têm
sido relatados ca
ausados porr comprimido
os de opioid
des falsificad
dos de deriv
vados de fen
ntanil,
um analgésico ag
gonista opioiide µ muito potente.
Cente
enas de milhares de comprimido
os contendo quantidade
es mortais de fentanil têm
inund
dado o merrcado do trá
áfico nos E UA, motivad
do pelo eno
orme potenccial de lucrro. Os
trafic
cantes explo
oram a alta demanda d
dos consumidores por medicamenttos de prescrição
atrav
vés da prod
dução de ba
aixo custo. Os equipam
mentos e materiais
m
ne
ecessários para a
produ
ução de med
dicamentos falsificados
f
ssão amplam
mente disponíveis on line
e por um peq
queno
inves
stimento inic
cial.
A Chiina é a princ
cipal fonte de
e abastecime
ento do princípio ativo destinado
d
ao
os Estados Unidos,
Canadá e México
o. De acordo
o com a Agê
ência Chinesa de combate ao conttrabando, a China
não ttem a proble
ema de cons
sumo de fenttanil; portan
nto, todo o fentanil ilicita
amente prod
duzido
na Ch
hina é mais propenso à exportação
e
p
para as Amé
éricas.
As ov
verdoses e mortes por medicamen
ntos falsifica
ados contend
do derivadoss de fentanil vão
continuar a au
umentar na
a medida com que os usuários continu arem a utilizar
u
indisc
criminadame
ente estas fo
ormas farma
acêuticas sem
m controle de dosagem e formulação.
Referrência: Cou
unterfeit Pre
escription P
Pills Contain
ning Fentanyls: A Glo bal Threat. DEA
Intellligence BRIE
EF. DEA-DCT
T-DIB-021-16
6, JULY 2016
6.
Alerta
a submetido
o em 26/08/2
2016 e aceitto em 08/09/2016.
2. Me
epivacaína tó
ópica pode ser
s útil no tra
atamento da
a neuropatia por HIV
O pre
esente estud
do sugere que o uso do
o anestésico tópico mepivacaína pod
de ser útil para
p
o
tratamento da do
or neuropátiica periférica
a relacionad
da ao HIV. O uso de lido
ocaína tópica já é
indica
ado como fo
orma de tera
apia para alg
gumas algia
as, porém a neuropatia associada ao HIV
parec
ce não respo
onder a tal fármaco. Oss autores su
ugerem que o uso da m
mepivacaína tópica
t
pode ser interess
sante devido
o a sua maio
or biodisponibilidade, ou
u seja, maio
or tempo de ação;
e tam
mbém meno
or toxicidade
e para o sisttema nervos
so, ou seja, maior segu rança. A inffecção
pelo HIV leva a neuropatia,
n
a qual norma
almente afetta as inervaç
ções distais, fazendo com
m que
ocorrra perda sen
nsorial e dorr. Diante de ssa problem
mática o obje
etivo do estu
udo foi avaliar os
efeito
os antinocice
eptivos da mepivacaína
m
a tópica em um modelo
o de neurop
patia induzid
da por
HIV em ratos. O ensaio foi
f
realizado
o através do
d uso dos anestésicoss de lidoca
aína e
mepiv
vacaína em diversas concentrações . Os anestés
sicos foram aplicados de
e forma tópica na
pata traseira e também na cauda
c
dos a
animais. Para
a mepivacaíína foi obserrvada melho
ora na
sensibilidade ao
o estímulo térmico e mecânico. Já para lidocaína ho uve melhorra da
sensibilidade ao calor,
c
mas não
n
ao estím
mulo mecânic
co. Os autore
es concluem
m que mepiva
acaína
tópica
a pode ser um
u recurso a ser utilizad
do no tratam
mento da neu
uropatia dolo
orosa associiada à
infecç
ção pelo HIV
V.
Referrência: Sage
en J, Castella
anos DA, Ha ma AT. Antinociceptive effects of to pical mepiva
acaine
in a rrat model of HIV-associa
ated periphe ral neuropatthic pain. J Pain
P
Res. 20 16; 9:361-7
71.
Alerta
a submetido
o em 02/09/2
2016 e aceitto em 06/09/2016.
3. Pacientes que se automedicam aprese
entam perfis heterogêneos
Cefaleia do tipo tensional e enxaqueca podem esta
ar associada
as à morbida
ade substan
ncial e
reduç
ção da qualiidade de vid
da. Há no m
mercado med
dicamentos efetivos
e
para
ra o alívio da
a dor,
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porém
m seu uso excessivo
e
prejudica o su
ucesso da te
erapêutica. O presente e
estudo identtificou
subgrrupos de pacientes
p
co
om cefaleia e enxaque
eca que se automediccam, a parttir de
Dezembro de 2012 até Maio de 2013 em
m 202 farmá
ácias comunitárias na Bé
élgica. Três perfis
foram
m estabelecidos: A) 48,8
8% do total da amostra
a, prevalência de jovenss, a maioria sofre
de en
nxaqueca, menor
m
númerro de outras queixas de dor,16% ap
presentaram uso excessiivo de
medicação; B) 29,5% do tottal da amosstra, idosos, com dor de
e cabeça, prrincipalmentte não
enxaq
queca, baixo
o grau de de
eficiência ca
ausada pela dor e dor em
m outros do
ois locais, 40
0% se
autom
medicavam; C) 21,7% do total da amostra, pacientes com
m enxaquecca e que tam
mbém
relata
am dor em outros
o
locais
s, apresenta
am maior de
eficiência e grave
g
limitaçção de ativid
dades,
apres
sentaram as maiores tax
xas no uso e
excessivo de medicamen
ntos, 73%. A identificaçã
ão dos
grupo
os favorece a efetiva ab
bordagem da
a terapêutic
ca, nos cuida
ados da dor e no contro
ole do
uso d
dos medicam
mentos.
Referrência: Mehuys E, Paem
meleire K, C
Crombez G, Adriaens E, Van Hees T, Demarc
che S,
Chris
stiaens T, Va
an Bortel L, Van Tonge
elen I, Remo
on JP, Bouss
sery K. The heterogene
eity of
heada
ache patientts who self-m
medicate: a cluster analysis approac
ch. Pain. 201
16; 157(7):146471.
Alerta
a submetido
o em 02/09/2
2016 e aceitto em 06/09/2016.
4. EU
UA busca aum
mentar o esttoque de Ca nnabis sativa para pesquisa
Há sé
éculos se con
nhece o uso medicinal d
da Cannabis sativa, popu
ularmente co
onhecida no Brasil
como
o maconha, contudo ape
enas em 196
64 foi isolad
do seu prime
eiro compon
nente, o ∆9--tetrahidro
ocanabinol (∆
∆9-THC), prrincipal subsstancia psico
oativa dentre
e outros 400
0 já identific
cados.
Estes
s compostos desencadeia
am seus efe itos por inte
eragirem com
m o sistema endocanabin
noide,
forma
ado pelos receptores
r
CB1
C
(sistem
ma nervoso central e periférico) e CB2 (células do
sistem
ma imune),, além de enzimas esspecíficas de síntese e degradaçã
ão de molé
éculas
seme
elhantes pro
oduzidas endogenamentte. Atualme
ente a maco
onha é a d
droga ilícita mais
consu
umida em todo
t
mundo
o, e seus effeitos adverrsos são principalmente
e a dependência,
altera
ações cereb
brais sutis, psicose e distúrbios
s alimentare
es. Entreta
anto, estudo
os já
demo
onstraram efeitos ben
néficos em várias pa
atologias, como epilep
psia, transttornos
alime
entares, estrresse e Alzh
heimer. Dessde então, as
a pesquisas
s em torno da Cannabis têm
aume
entado cada vez mais e centros esp
pecializados são
s
formado
os. Nos EUA grande partte dos
estad
dos permite o uso da ma
aconha med
dicinal, mas apesar de os pacientes poderem ad
dquirir
o me
edicamento de
d vários distribuidores diferentes, todas as pllantas usada
as em laborratório
de pe
esquisa deriivavam de uma
u
fonte ú
única de pla
antação, enc
contrada na
a Universidade do
Missis
ssipi em Oxford.
O
Com
mo em qua
alquer planta, as concentrações das substa
ancias
apres
sentam variações entrre plantaçõe
es, ou seja
a, as pesquisas eram realizadas com
comp
postos em co
oncentrações
s diferentes das usadas pelos pacien
ntes, o que a
atrasa os av
vanços
cientííficos e pode
e causar pre
ejuízos para o quadro médico
m
do pa
aciente. Para
a sobrepujarr esse
problema, no mê
ês de agosto
o os EUA deu
u um passo à frente no que diz resspeito a pesq
quisas
com a maconha
a: a nova regra
r
abran
nge a expan
nsão do esttoque, perm
mitindo que mais
produ
utores (devidamente re
egistrados n
no DEA) po
ossam plantar maconha
a para pesq
quisas
banca
adas pelo orrçamento fe
ederal e seto
or privado. Isso
I
é um fa
ator positivo
o, pois facilittara o
acess
so ao produ
uto para te
estes clínico s e tratamento, bem como aprox
ximará os dados
experrimentais do
os resultado
os clínicos. O efeito ana
algésico dos canabinoid es está em foco,
uma busca rápid
da em sites voltados pa
ara pesquisa
a cientifica e se enconttra um cres
scente
nume
ero de publicações em fase
f
de testtes clínicos, mostrando que o tratam
mento de do
or em
patologias como o câncer, diabetes, n europatia crônica, vem
m crescendo e se mosttrando
prom
missor, logo, é necessário
o que se inviista em pesq
quisas e se quebre
q
tabuss.
Referrências: Bru
ucki SM, Fro
ota NA, Sch
hestatsky P, Souza AH,, Carvalho V
VN, Manreza ML,
Mend
des MF, Com
mini-Frota E,
E Vasconcellos C, Tuma
as V, Ferraz
z HB, Barbo
osa E, Jurno
o ME.
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Cannabinoids in neurology---Brazilian A
Academy of Neurology.. Arq Neuro
opsiquiatr. 2015;
73(4)):371-4.
Alerta
a submetido
o em 30/08/2
2016 e aceitto em 30/08/2016.
5. Pre
editores de dor
d pós-trau
umática
A lesã
ão traumátic
ca é uma das principais causas de morte
m
e defic
ciência em to
odo o mundo
o para
os in
ndivíduos com idade infferior a 45 anos. Entre
e 22% a 93
3% dos paccientes com lesão
traum
mática musc
culoesqueléttica desenvo
olve dor crrônica pós-ttraumática. Compreender as
carac
cterísticas da
d
dor crônica pós-trraumática é importantte para da
ar um adeq
quado
tratamento da do
or. O desenv
volvimento d
de dor crônic
ca pós-traum
mática pode ser explicad
do por
uma série de que
estões, tais como
c
sensib
bilidade à ansiedade e vu
ulnerabilidad
des biológica
as que
atuam
m como preditores e qu
ue quando ccombinada com
c
lesão trraumática, e
eles se alime
entam
em u
um ciclo de sintomas,
s
po
or exemplo, medo da do
or, catastroffização, dor,, ansiedade geral,
estresse pós-traumático. De
evido ao grrande número de variáv
veis e comp
plexas interrações
entre
e preditore
es de dor pós-trau mática crô
ônica, poucos estudo
os investig
garam
prosp
pectivamente
e o desenvo
olvimento e manutençã
ão de sofrim
mento psíquicco e dor crônica.
Porta
anto, um gru
upo de pesquisadores C
Canadenses desenvolveu
d
um estudo
o para examinar a
incidê
ência de dor neuropátic
ca aguda em
m pacientes com lesão traumática nos primeirros 14
dias após a lesão (T1), dor neuropática
a crônica e quatro meses depois (T
T2), bem co
omo a
gravidade, interferência, ges
stão da dor e identificarr preditores dos paciente
es com diferrentes
trajettórias de do
or neuropáttica. Entre o
os 205 paciientes adulttos traumatiicamente fe
eridos,
quase
e metade tin
nha aguda, moderada a grave dor que era neu
uropática de
e origem nos dias
após a lesão e po
ouco mais de
e um terço ttinha esses sintomas
s
quatro meses depois. Em geral,
os re
esultados ind
dicam que id
dade mais av
vançada pro
otege contra a dor neuro
opática mod
derada
a gra
ave, em com
mparação com
m aqueles q
que têm a do
or não neuro
opática. Níve
eis mais elevados
de se
ensibilidade à ansiedade preveem a perda de do
or neuropátic
ca ao longo d
do tempo.
Referrência: Rose
enbloom BN1
1, Katz J, C hin KY, Haslam L, Canz
zian S, Kred
der HJ, McCa
artney
CJ. Predicting pain outco
omes after traumatic musculosk
keletal injurry. Pain. 2016;
157(8
8):1733-43.
Alerta
a submetido
o em 30/08/2
2016 e aceitto em 30/08/2016.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. O papel de opiioides endóg
genos na dorr da fibromia
algia
A fibrromialgia é caracterizad
c
a por dor de
e maneira generalizada sem a prese
ença, no entanto,
de u
uma patolog
gia identificá
ável, ou se
eja, sem ca
ausa aparen
nte. O diag
gnóstico leva em
consideração dife
erentes avaliações de d
dor em conjunto com te
estes de ne uroimagem como
resso
onância magnética. Diferrentes neuro
otransmissorres podem ser parcialme
ente respons
sáveis
pela dor desenv
volvida na fibromialgia. Dentre esttes sistemas
s, o sistema
a opioide acabou
cham
mando a atenção de um
m grupo de p
pesquisadores american
nos, que se interessaram em
analis
sar o papel deste
d
sistem
ma na dor de corrente da fibromialgia.
Os e
estudos forram realizad
dos levando
o-se em consideração
c
o análises de imagem
m por
resso
onância magnética (fMRII) de áreas ccerebrais relacionadas com
c
o proce ssamento da
a dor,
ditas áreas de in
nteresse, as
ssim como ttomografias por emissã
ão de pósitrrons (PET) destas
d
áreas
s cerebrais, utilizando um
u
ligante d
dos recepto
ores opioides
s do tipo µ (MOR) marrcado,
[11C]-carfentanill, como ferrramenta pa ra determin
nar a quantidade deste
es receptores nas
referiidas áreas. Estas anális
ses foram rrelacionadas com alguns
s parâmetro
os clínicos para
p
a
deterrminação de
e dor observ
vados nas m
mesmas pac
cientes. De maneira ressumida, o estudo
e
avalio
ou 18 pacientes com fib
bromialgia, d
do sexo fem
minino, com média de id
dade de 45 anos.
Cada paciente fo
oi submetida
a a 60 minu
utos de sess
são de varre
edura por an
nálise de im
magem
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(fMRII) enquanto
o diferentes intensidade
es de pressã
ão eram aplicadas ao p
polegar esquerdo
para induzir dor,, bem como
o uma análi se das quan
ntidades de [11C] -carffentanil ligado ao
recep
ptor opioide do tipo µ (M
MOR), avaliad
do por 90 minutos sob repouso.
Em rregiões cereb
brais relacio
onadas a ana
algesia, incluindo o córttex pré-fron
ntal dorsolateral e
outra
as regiões do
o córtex anterior cingula
ado foi observado uma redução
r
da d
disponibilida
ade de
recep
ptores opioid
des MOR, e este fato ffoi associado
o a uma dim
minuição da
a atividade neural
n
capaz
z de atuar so
obre a sinalização doloro
osa, no senttido de promover efeitoss anti-nociceptivos
(analgésicos). Alé
ém disso, es
sta redução de receptore
es MOR foi ainda
a
associa
ada a uma menor
m
ativação do núc
cleo accumb
bens, conheccido como centro de recompensa
r
, região cerebral
relacionada com os fatores emocionais
e
que compõe
em a experiê
ência de dorr. Desta forma, a
reduç
ção dos rece
eptores MOR
R sugere que
e há uma desregulação no
n sistema o
opioide endó
ógeno,
respo
onsável por atuar
a
em reg
giões cerebrrais relaciona
adas com o controle da d
dor devido a seus
efeito
os anti-nocic
ceptivos (analgésicos). Esta desregulação acab
ba levando a uma dimin
nuição
deste
e sistema de
d controle analgésico, contribuind
do assim para a ocorrrência das dores
carac
cterísticas do
os indivíduos
s com fibrom
mialgia.
Referrência: Schrrepf A, Harper DE, Hart e SE, Wang
g H, Ichesco E, Hampso
on JP, Zubieta JK,
Clauw
w DJ, Harris RE. Endogenous opioide
ergic dysregulation of pa
ain in fibrom
myalgia: a PE
ET and
fMRI study. Pain.. 2016; 157((10):2217-2
25.
Alerta
a submetido
o em 22/07/2
2016 e aceitto em 10/08/2016.
7. Papel da β-arrrestina 2 na transição da
a dor aguda para crônica
a
Diverrsos estudos
écada, nos ajudaram
s realizados na ultima dé
a
a compreende
er melhor co
omo a
dor inflamatória
a e neurop
pática é ind
duzida por mediadores inflamató
órios atravé
és da
sensibilização pe
eriférica dos neurônios sensoriais primários
p
e a subsequen
nte sensibiliização
dos n
neurônios na
a medula es
spinhal. Nestte contexto, a ativação dos recepto
ores de gluta
amato
do tip
po NMDA (NMDAR) no corno dorsal da medula espinhal
e
apresenta um p
papel essenc
cial na
condu
ução da hipe
ersensibilidade no circuitto da dor a nível central. No entanto
o, pouco ain
nda se
sabe em como oc
corre de form
ma natural a resolução da
d dor aguda
a, bem como
o, se uma ru
uptura
neste
e processo natural pode desencadea
ar na transição da dor ag
guda para crrônica. A ativação
dos rreceptores acoplados
a
a proteína G (GPCRs) e também de
e receptoress opioides parece
p
estarr envolvida na
n resolução
o da dor infllamatória. Animais
A
noca
autes para G
GRK2, um tipo de
GPCR
R quinase, encontrada nos neurônio
os sensoriais periféricos, apresentam
m dor inflamatória
prolo
ongada. Os GPCRs
G
são de
essensibiliza
ados pelas GRKs
G
através
s da fosforila
ação do receptor e
subse
equente liga
ação da β-a
arrestina ao
o GPCR fosfforilado. Os tipos 1 e 2 de β-arre
estina
possu
uem diferenttes papeis na dessensib
bilização de GPCRs
G
e nas
s vias de sin alização. O tipo 2
da β
β-arrestina tem
t
sido re
elacionado a dessensib
bilização do receptor o
opioide µ (M
MOR).
Camu
undongos de
eficientes pa
ara β-arrestin
na-2 apresentam analge
esia prolong ada e aume
entada
a mo
orfina. Além disso, a ad
dministração
o pela via in
ntratecal de anticorpo a
anti-β-arrestina-2
poten
ncializa o effeito antinoc
ciceptivo ind uzido pelo agonista
a
do receptor MO
O). No
OR (DAMGO
entan
nto, a tolerâ
ância antino
ociceptiva, a qual é de
ependente de
d NMDA esspinhal, ainda se
desen
nvolve em animais no
ocautes parra β-arrestiina-2. Assim
m, apesar destas e outras
o
evide
encias encon
ntradas na literatura, os mecanis
smos molec
culares da β
β-arrestina-2 em
regular a função
o dos recepttores NMDA na dor inflamatória e neuropática ainda não estão
claros
s.
Com o intuito de elucida
ar estes m
mecanismos, pesquisadores dos EUA, public
caram
recen
ntemente na
a revista Nature
N
Comm
munications,, que a β-a
arrestina-2 contribui para a
trans
sição da dor aguda para
a crônica, e que também atua na resolução
r
da
a dor neuropática
atrav
vés da desse
ensibilização
o dos recepttores NMDA nos neurôn
nios da lam ina II na medula
m
espin
nhal. Primeiramente, os
s autores a
administrara
am pela via intratecal um agonista do
recep
ptor MOR em
e
camund
dongos e o
observaram que este agonista p
produz resp
postas
comp
portamentais
s paradoxais
s. Ou seja, na fase iniicial analges
sia e na fasse tardia alodinia
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mecâ
ânica, a qua
al requer o receptor N MDA. Ainda
a, ambas as
s fases são prolongada
as em
camu
undongos no
ocautes parra β-arrestin
na-2. També
ém foi obse
ervado que a administtração
espin
nhal de NMD
DA induz alodinia mecâ
ânica depen
ndente de GluN2B
G
(um a subunidad
de do
recep
ptor de gluta
amato NMDA
A), a qual é prolongada em animais
s nocautes p
para β-arrestina-2
(glob
bal) e no an
nimal nocau
ute condicio
onal, onde a ausência de β-arresttina-2 ocorre nas
termiinações nerrvosas que expressam Nav1.8. Além disso, a ausência de β-arrestina-2
resultta no prolon
ngamento da
a dor neurop
pática e inflamatória, be
em como de
e um aumen
nto na
corre
ente do cana
al NMDA med
diada por G luN2B na lamina II da medula
m
espi nhal, mas não
n
na
lamin
na I. Os auttores observ
varam que u
um aumento
o espinhal na
a expressão
o de β-arrestina-2
(overr-expression) é capaz de
e reverter a dor neuropá
ática crônica
a após lesão do nervo. Assim,
A
podemos concluir que a β-arrrestina-2 esspinhal pode
e atuar como
o um portão
o intracelularr para
sição da dor aguda para crônica, via dessen
nsibilização dos
d
recepto
ores NMDA. A βtrans
arres
stina-2 pode
e ser útil na resoluçã
ão da dor crônica. O desenvolvim
mento de novos
medicamentos que tenham como alvo a sinalização espinhal de
d β-arrestin
ão ser
na-2 poderã
utiliza
ados terapeu
uticamente para
p
a preve
enção e o tra
atamento da dor crônica
a.
Referrência: Chen
n G, Xie RG, Gao YJ, Xu ZZ, Zhao LX
X, Bang S, Berta
B
T, Park
k CK, Lay M, Chen
W, Jii RR. β-arre
estin-2 regulates NMDA
A receptor fu
unction in spinal lamina
a II neurons and
durattion of persis
stent pain. Nat
N Commun
n. 2016; 7:12531.
Alerta
a submetido
o em 22/08/2
2016 e aceitto em 30/08/2016.
8. Mo
odulação red
dox-depende
ente de cana
ais de cálcio tipo-T em neurônios
n
se
ensitivos con
ntribui
para o efeito antiinociceptivo agudo da su
ubstância P
A su
ubstância P é um neu
uropeptídeo com 11 aminoácidos
a
e pertencce à família
a das
taquicininas. É produzida no sistema nervoso periférico
p
e central. A substância
a P é
principalmente um
u
neuromo
odulador exccitatório que
e está envolvida na tra nsmissão da
a dor.
Exerc
ce efeitos ex
xcitatórios no
o sistema ne
ervoso centrral, mas suas ações periiféricas são pouco
comp
preendidas. Dessa mane
eira, o objettivo do trab
balho desenv
volvido por pesquisadorres da
China
a e Reino Un
nido foi inves
stigar o meccanismo de ação
a
perifériica da substtância P. O estudo
e
estab
beleceu um mecanismo subjacente ao efeito an
ntinociceptiv
vo periférico da substân
ncia P,
atrav
vés do qual este neuropeptídeo prroduz inibiçã
ão dependen
nte de ROS de correntes de
Ca(2+
+) tipo-T pro-álgico
p
e concomitan
ntemente aumento das
s correntes de K(+) tipo-M
t
antiálgico. Os pes
squisadores relatam o d
descobrimentto de uma nova via endó
ógena de “ajjuste”
da attividade de canais
c
de cá
álcio tipo-T a
através da modulação
m
de
d sua sensi bilidade ao zinco.
Eles sugerem ain
nda que a modulação
m
re
ecíproca sim
multânea de dois canais iônicos diferrentes
por u
uma única ca
ascata de sinalização po
ode sumariar para produ
uzir um efeitto antinocice
eptivo
cumu
ulativo, end
dógeno. Esttas descobe
ertas descre
evem e ex
xplicam um efeito inib
bitório
inesp
perado da substância P na via nocciceptiva periférica e la
ança uma no
ova luz sob
bre os
meca
anismos da analgesia
a
endógena.
Referrência: Huan
ng D, Huang
g S, Gao H, Liu Y, Qi J, Chen P, Wa
ang C, Scrag
gg JL, Vakurrov A,
Peers
s C, Du X, Zhang H, Gamper N
N. Redox-De
ependent Mo
odulation off T-Type Ca(2+)
Channels in Sensory Neuron
ns Contributtes to Acute
e Anti-Nocice
eptive Effectt of Substan
nce P.
Antio
oxid Redox Signal.
S
2016;; 25(5):233--51.
Alerta
a submetido
o em 30/08/2
2016 e aceitto em 30/08/2016.
9. Eto
oricoxibe mo
odula a dor em
e nível cen
ntral em pacientes com osteoartrite
o
de joelho
Na edição 190 do
d nosso Boletim, foi diiscutida a efficácia de alguns anti-in
nflamatórios
s nãoesterroidais no trratamento da
a osteoartritte (OA); dentre eles, o etoricoxibe , inibidor se
eletivo
de CO
OX-2. Estud
dos anteriore
es realizadoss em animais revelaram
m sua capaciidade de mo
odular
aos mecanis
os biomarcadore
es de dor re
elacionados a
smos nocice
eptivos perifé
féricos e cen
ntrais.
Entre
etanto, o prresente trab
balho busco u estudar seu
s
modo de
d ação a p
partir dos efeitos
e
centrrais em paciientes com diagnóstico positivo pa
ara OA de jo
oelho, além de avaliar se os
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biomarcadores utilizados no estudo pod
deriam antev
ver o efeito deste inibid
dor de COX-2. Foi
realiz
zado um esttudo random
mizado, crosssover, duplo-cego, controlado por placebo, dividido
em 5 períodos (p
pré-tratamen
nto 1, tratam
mento 1, inte
ervalo de tra
atamento, trratamento 2 e pós
tratamento 2) e monitorado
o em 9 mo
omentos, no
os quais forram efetuad
dos: avaliaçã
ão de
marc
cadores bioquímicos, tes
stes aplicado
os para a av
valiação clínica da dor e função e testes
t
senso
oriais quanttitativos, co
omo limiar de dor e pressão do joelho ( PPT), modu
ulação
condiicionada da dor (COM) e somaçã
ão temporal (TS). Tais
s análises indicaram que
q
a
modu
ulação da do
or foi acomp
panhada de melhorias gerais
g
nos pa
arâmetros cclínicos. Emb
bora o
meca
anismo de ação
a
não tenha sido inv
vestigado, o estudo confirmou, po
or meio do TS, a
hipóttese de que o inibidor de
e COX-2, eto
oricoxibe exe
erce parte de
e sua ação a
analgésica attravés
da inibição de mecanismos centrais
c
da d
dor associad
da à sensibilização em p
pacientes co
om OA
TS e a integrração neuron
nal, maior se
erá o alívio da
d dor
de joelho. Desta forma quanto maior o T
após o uso do ettoricoxibe, demonstrand
do que um grau de soma
ação temporral facilitado
o pode
ser u
utilizado co
omo biomarrcador da d
dor para prever
p
o qu
uão bem u
uma determ
minada
subpo
opulação de pacientes com OA respo
onderiam ao
o tratamento
o com este fá
ármaco.
Referrência: Aren
ndt-Nielsena L, Egsgaard
da LL, Peterrsen KK. Evidence for a central mo
ode of
action
n for etorico
oxib (COX-2 inhibitor) in patients witth painful kn
nee osteoarth
hritis. Pain. 2016;
157:1
1634-1644.
Alerta
a submetido
o em 30/08/2
2016 e aceitto em 30/08/2016.
10. G
GRK6 modula
a a sensibiliz
zação mecân
nica e térmic
ca na neurop
patia atravéss da express
são de
CXCR
R2
A quiinase acopla
ada a proteín
na-G do tipo
o 6 (GRK6) faz parte da família de e
enzimas GRK
Ks que
podem promoverr a desensib
bilização e i nternalizaçã
ão de recepttores acopla
ados a prote
eína G
(RAPG
G). Não obstante, rece
eptores de q
quimiocinas,, tal como CXCR2, estã
ão envolvidos na
hiperrsensibilizaçã
ão mecânica
a e térmica característic
ca dor neuro
opática. O e
estudo de Zhou e
nstrição oco
colab
boradores de
emonstrou que
q
após a lesão do nervo
n
isquiático por con
orre o
aume
ento da exp
pressão do receptor
r
CX
XCR2 em ne
eurônios noc
ciceptivos do
o gânglio da raiz
dorsa
al (GRD), co
orrelacionado
o com o aum
mento sensib
bilização a estímulos me
ecânico e térrmico.
A ma
aior express
são de CXCR
R2 também é correlacionada com a redução da expressã
ão de
GRK6
6, alguns dia
as após lesã
ão. De fato, os autores demonstraram uma rela
ação causa--efeito
inverrsa, quando induziram o aumento da express
são de GRK
K6 nos neurrônios dos GRDs,
G
utiliza
ando promo
otores virais
s, ocasionan
ndo a reduç
ção da exprressão do re
eceptor CXC
CR2 e
reduç
ção da sensiibilização a estímulos
e
m ecânicos e térmicos.
t
A existência
e
de
e interação direta
entre
e GRK6 e CX
XCR2 também
m foi demon
nstrada por imunoprecip
pitação. Com
mplementarm
mente,
os au
utores demo
onstram que a administrração de um
m antagonistta do recepttor CXCR2 resulta
em m
menor sensib
bilização a es
stímulos de maneira dos
se-resposta e tempo-ressposta. Em suma,
s
resulttados sugerem GRK6 co
omo um inte
eressante alv
vo para o tratamento da
a dor neuropática
no mecanismo da
a dor neurop
pática oriund
da de lesão do
d nervo perriférico.
Referrência: Zhou
u Y, Li RJ, Li M, Liu X, Z
Zhu HY, Ju Z,
Z Miao X, Xu
u GY.Overex
xpression of GRK6
atten
nuates neuro
opathic pain via suppresssion of CXC
CR2 in rat do
orsal root ga
anglion. Mol Pain.
2016; 12. pii: 17
74480691664
46381.
Alerta
a submetido
o em 30/08/2
2016 e aceitto em 30/08/2016.
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