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1. Ru
umo a terapias individuais
A os
steoartrite constitui
c
um
ma condição
o crônica que apresen
nta um sign
nificante im
mpacto
funcio
onal. Esta dor é associa
ada com inca
apacidade significativa e aumento n
na sensibilid
dade à
dor e
experimental em indivíduos mais ve
elhos. Logo, de forma a avaliar a ex
xperiência da
d dor
em iindivíduos mais
m
velhos
s com oste oartrite de joelho moderada, hab
bitantes de uma
comu
unidade, assim como possíveis m
mecanismos,, o presentte estudo rrealizou o Teste
Quan
ntitativo Sensorial (QST)) buscando iidentificar diiferentes perfis fenotípiccos, além de
e suas
respe
ectivas carac
cterísticas clínicas, psico
ossociais e de
emográficas.
Desta
aca-se que após a execução
e
do
os testes foram identificados 5 subgrupos: (1)
partic
cipantes qu
ue apresen
ntavam baix
xa sensibilidade à dor;
d
(2) p
participantes que
apres
sentavam sensibilidade moderada à dor; (3) participan
ntes que ap
presentavam
m alta
soma
ação temporal da dor po
ontiaguda; (4
4) participan
ntes que aprresentavam alta sensibilidade
ao frrio; e (5) participantes que aprese
entavam altta somação temporal e sensibilidade ao
calor.
Em s
suma, os differentes fenó
ótipos identiificados apre
esentaram diferenças
d
siignificativas entre
as característica
as clínicas, psicossociaiis e demog
gráficas dos
s indivíduoss. Estes achados
possibilitam suge
erir que cada subgrupo possui mec
canismos dis
stintos para o processam
mento
da do
or baseado na sensibilid
dade à esta , consideran
ndo-se a variabilidade e
entre as varriáveis
clínicas. Ressalta
a-se que o presente estu
udo pode serr útil para o desenvolvim
mento de terapias
farma
acológicas in
ndividualizad
das, uma ve
ez que estud
dos recentes
s na dor neu
uropática indicam
que o QST pod
de predizer a resposta
a à farmac
coterapia, de forma qu
ue o tratam
mento
selecionado seja o mais efetivo.
Referrência: Card
doso JS, Riley JL, Glov er T, Sibille
e KT, Bartley EJ, Good in BR, Bulls
s HW,
Herbe
ert M, Addison AS, Sta
aud R, Redd
den DT, Bra
adley LA, Fillingim RB, Cruz-Almeiida Y.
Experimental paiin phenotyp
ping in comm
munity-dwelling individu
uals with kn
nee osteoartthritis.
Pain. 2016 Sep; 157(9):2104
4-14. PMID: 27340911.
Alerta
a submetido
o em 30/09/2
2016 e aceitto em 04/10/2016.
2. Palmitoiletanolamida ultramicronizada
a na dor neuropática da lesão medul ar
A dorr neuropática e espastic
cidade contin
nuam a ser problemas significativos
s
s em quem sofreu
s
lesão
o da medula espinhal. Cerca
C
de 50 a 60% dese
envolvem do
or neuropáti ca e 70% sofrem
espas
sticidade apó
ós a lesão.
A utilidade de ca
anabinoides no tratamen
nto da dor neuropática
n
não
n
é clara e a sua utiliização
ainda
a é limitada devido
d
aos seus
s
efeitos colaterais e riscos à long
go prazo. De
esta forma, existe
muito
o interesse no
n desenvolvimento de canabinoide
es que apres
sentem efeittos benéficos
s com
meno
ores efeitos colaterais.
c
A Palmitoiletanolamida (PEA
A) é uma a
amida de ác
cidos graxos
s endógena que se acredita
poten
ncializar e prolongar
p
a ação dos ca
anabinoides endógenos (endocanab
binoides). Ex
xistem
evidê
ências de efeitos benéfficos na do
or neuropática e espasticidade, alé
ém de redu
uzir a
inflam
mação e te
er mecanism
mos neuroprrotetores. Um
U
análogo da PEA, a L-29, tam
mbém
apres
sentou efeito
o antinocicep
ptivo em rat os.
Utiliza-se o proc
cesso de mic
cronização e ultramicronização para reduzir a partícula de
e PEA
para melhorar su
ua dissoluçã
ão e reduzir a variabilid
dade de abso
orção (PEA ultramicroniizada:
PEA-u
um). O objetivo do estudo deste ale
erta foi utiliz
zar a PEA-um
m como adju
unto na terap
pia de
dor n
neuropática em
e indivíduo
os com lesão
o da medula espinhal.
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No estudo, utiliz
zaram a PEA
A-um subling
gual 600mg por 12 sem
manas de trratamento. Foram
F
recru
utados 73 ca
andidatos e eles foram randomizado
os em dois grupos: 36 que receberram a
PEA-u
um e 37 qu
ue receberam
m o placebo
o. A idade média
m
foi 56,,3 anos e o tempo méd
dio de
lesão
o da medula foi de 10,3
1
anos. Na primeira
a semana do estudo os paciente
es se
subm
meteram a exames ge
erais e neu
urológicos, registraram seus sinttomas de dor
d
e
espas
sticidade. A lesão medu
ular foi classsificada de acordo
a
com os padrões internaciona
ais de
classificação da lesão
l
da me
edula e com pletaram a base de con
njunto de da
ados internacional
de do
or na lesão da medula. Eles també
ém foram randomizado
r
os nessa prim
meira visita. Eles
precis
savam regis
strar sua mé
édia de dor e espasticid
dade, distúrb
bios do sono
o experimen
ntadas
nas ú
últimas 24 horas
h
e sua medicação de resgate (termo para
a medicame
entos usados
s para
alívio
o de sintoma
as) em um diário.
Não houve diferença estattisticamente significativa entre o tratamento com PEA-um e
place
ebo. Entretan
nto, os pacie
entes tratado
os com PEA--um tiveram uma reduçã
ão significatiiva no
uso d
da medicaçã
ão de resgate. Os pesq
quisadores re
ealizaram uma avaliaçã
ão e perguntaram
aos p
pacientes qu
ual tratamen
nto eles acre
editavam terr recebido no
n estudo. D
Dos paciente
es que
receb
beram PEA-u
um, 16% ide
entificaram o tratamento
o e afirmaram
m que era d
devido ao alív
vio da
dor, e
enquanto 84
4% acreditav
vam que tin ham recebid
do o placebo
o devido à fa
alta do efeito
o. Dos
pacie
entes que re
eceberam o placebo, 19%
% achavam que tinham
m recebido P
PEA-um devido ao
efeito
o do tratamento e 81%
% acreditaram
m que tinha
am recebido o placebo devido à falta de
alívio
o da dor. Além destes efeitos
e
conffusos, os pe
esquisadores apontam a
algumas pos
ssíveis
causa
as para inefficácia do trratamento: a
além de dad
dos sobre a farmacocin
nética da PE
EA-um
serem
m limitados, eles apontam que a faltta de efeito poderia ser devida à neccessidade de
e usar
uma dose maior para aliviar a dor. Além disso, a inclusão de pac
cientes com diferentes causas
c
e nív
veis de lesão
o da medula
a espinhal po
ode ter impactado no re
esultado. Ou
utro fator po
oderia
es terem usado um
ser baseado no
n
fato do
os paciente
ma medicaçção de re
esgate
conco
omitantemen
nte ao uso da
d PEA-um.
Embo
ora não tenh
ham sido obs
servados efe
eitos benéfic
cos da terapia adjunta co
om PEA-um,, visto
que a
as alteraçõe
es que culmiinam na dorr neuropátic
ca envolvem mecanismo
os inflamatórios e
reduç
ção de meca
anismos neuroprotetoress iniciais, os
s autores sug
gerem que o tratamento
o com
PEA-u
um poderia ser benéfica em indivídu
uos recém-le
esionados.
Referrência: Sven
n R. Andrese
en, Jette Bin
ng, Rikke M. Hansen, Fin Biering-So
orensen, Ing
ger L.
Johan
nnsen, Ellen
n Merete Hag
gen, Andrew
w S. C. Rice
e, Jorgen F. Nielsen, Fle
emming W. Bach,
njury neuropathic
Nann
na B. Finneru
up. Ultramic
cronized palm
mitoyethano
olamide in sp
pinal Cord in
pain: a randomiized, Double
e-blind, placcebo-controlled Trial. Pain. 2016 S
Sep;157(9):2097103. PMID:27227
7691
Alerta
a submetido
o em 11/10/2
2016 e aceitto em 11/10/2016.
3. Efiicácia da mirrtazapina pa
ara o tratame
ento de fibro
omialgia, sem
m depressão
o concomitan
nte
Atuallmente, a fib
bromialgia acomete cercca de 2 milhõ
ões de japon
neses, condiição que coe
existe,
em m
muitos casos
s, com deprressão, fadig
ga e distúrb
bios de sono
o, prejudican
ndo ainda mais
m
a
qualid
dade de vid
da dos pacie
entes. No Ja
apão, os fárrmacos aprovados para o tratamen
nto da
fibrom
mialgia são a pregabalin
na, um antie
epiléptico e a duloxetina
a, um antide
epressivo in
nibidor
da re
ecaptação de
e monoamina
as (serotoni na e noradre
enalina). A eficácia
e
dessses medicam
mentos
está relacionada com a ativa
ação das via
as descenden
ntes noradre
enérgicas e sserotonérgic
cas na
medu
ula espinhal que estão envolvidas no
o controle inibitório de re
espostas nocciceptivas.
A mirrtazapina também é um
m antidepresssivo, porém
m seu mecan
nismo de açã
ão não envo
olve a
inibiç
ção da recap
ptação de monoaminas, mas sim prromove a lib
beração dev ido o bloque
eio de
auto e hetero-re
eceptores α2 adrenérgiicos. Além disso, aume
enta a neurrotransmissã
ão de
serottonina, princ
cipalmente através de receptores 5-HT1A. Dessa forma,, teoricamente a
mirta
azapina tamb
bém deveria
a ativar as v
vias descendentes e obte
er resultado s semelhanttes ao
da du
uloxetina no tratamento da fibromia lgia.
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Tendo como base
e essas inforrmações e trrabalhos antteriores sobrre a mirtazap
pina, foi realizado
no Ja
apão um esttudo com o objetivo
o
de avaliar a eficácia e segu
urança da m
mirtazapina para
p
o
tratamento de fiibromialgia. O estudo v
verificou, ainda, o impa
acto da mirrtazapina so
obre a
qualid
dade de vida dos pacientes não só pela analge
esia, mas também por p
proporcionarr uma
melhorara nos diistúrbios do sono. Foram
m incluídos 514
5
homens e mulheress com fibrom
mialgia
e sem
m depressão
o. Na primeira fase do e
estudo foi avaliada a do
or dos particcipantes porr meio
das e
escalas numéricas e ana
alógica visua
al e então, antes
a
da ran
ndomização,, foi adminis
strado
place
ebo para tod
dos os integrrantes por d uas semana
as, pois os que responde
essem ao placebo
seriam retirados do estudo.
Na se
egunda fase
e houve a ra
andomização
o e durante doze seman
nas foi segu
uido o tratam
mento
com mirtazapina 30 mg para
a o grupo in
ntervenção e o placebo para o grup
po controle. Todos
cipantes precisavam ressponder a es
scala numérrica, referind
do o nível da
d dor
os dias os partic
sentid
da nas últim
mas 24 horras. Questio
onários sobrre a qualida
ade de vida
a também foram
aplica
ados, um ao
o início e té
érmino do ttratamento e outro dura
ante as dozze semanas.. Para
avalia
ar a segurrança, os integrantes foram que
estionados sobre sinto
omas duran
nte a
partic
cipação na pesquisa
p
e os
o que segun
ndo os pesq
quisadores estavam corrrelacionadom
m com
o trattamento, forram classificados como e
eventos adversos.
A mirtazapina se
e mostrou significativam
s
mente eficaz em reduz
zir a dor do
os pacientes
s com
fibrom
mialgia em relação aos que recebe ram placebo
o. Além diss
so, a mirtaza
apina melho
orou a
qualid
dade de vid
da em algu
uns sintoma s, mas não
o houve me
elhora no so
ono, refutan
ndo a
hipóttese inicial. Com relação à seguran
nça, os efeiitos adverso
os mais freq
quentes fora
am os
mesm
mos já observados com
m a mirtazzapina para o tratame
ento da dep
pressão, como a
bre a saúde
sonollência e o ganho de peso,
p
e con
nsiderados de
d pouca in
nfluência sob
e dos
sujeittos.
A differença entrre o efeito da
d mirtazap ina e o placebo para a analgesia foi similar ao da
prega
abalina e da
a duloxetina,, que são ap
provadas pa
ara o tratamento da fibrromialgia no
o país,
porém
m ela apresenta uma latência m aior. E com
mo não fora
am incluído
os pacientes
s com
depre
essão, a eficácia da miirtazapina p ara a fibrom
mialgia pare
ece ser inde
ependente da sua
ativid
dade antidep
pressiva. Po
orém um esstudo de duração maiorr e com dife
erentes doses do
medicamento de
evem ser re
ealizados pa ra considerá
á-la clinicam
mente signifficativa para
a esse
tratamento.
Nota: O artigo cita
c
que os mesmos pe
esquisadores já realizaram um esttudo semelh
hante,
porém
m com um grupo
g
menorr de pessoass e não exclu
uíam os partticipantes qu
ue respondia
am ao
place
ebo. Os resultados não foram
f
significcativos, mas
s o grupo pla
acebo teve u
uma tendência de
apres
sentar uma dor menor dos que esttavam toma
ando a mirta
azapina. Dessta forma re
esta a
dúvid
da se em pa
acientes que
e respondem
m ao placebo
o, a mirtaza
apina realme
ente apresentaria
uma eficácia sign
nificativamen
nte maior do
o que a do placebo.
ami M, Oka H, Onozaw
wa K, Yoshiida S, Osad
da K. Effica
acy of
Referrência: Miki K, Muraka
mirta
azapine for the treattment of ffibromyalgia
a without concomitantt depressio
on: a
rando
omized, double-blind, placebo-contrrolled phase IIa study in
n Japan. Pain
n. 2016; 157 (9):
2089 – 96.
Alerta
a submetido
o em 11/10/2
2016 e aceitto em 11/10/2016.
4. Cientistas des
scobrem com
mposto que age nos re
eceptores μ-opióides qu
ue combate a dor
sem e
efeitos colatterais
A mo
orfina, um alcaloide
a
perrtencente ao
o grupo dos
s opioides, é usada há muitos anos
s com
grand
de efetividad
de para trattamento de dores intensas. Entreta
anto, devido
o aos seus efeitos
e
sobre
e o sistema nervoso central (como
o diminuição
o da ansieda
ade, sensaçã
ão de bem estar,
letarg
gia e sonolên
ncia) o seu uso
u pode lev
var à depend
dência e freq
quentemente
e é utilizada como
droga
a de abuso. As mortes provocadas
p
p
pela overdos
se da morfin
na são em d
decorrência de
d um
efeito
o colateral grave
g
que é a depressão
o respiratória
a. Além disso, como efe
eito colateral mais
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leve, os paciente
es que fazem uso dessse medicame
ento relatam
m intensa co
onstipação. Até o
momento sabe-s
se que esse
es efeitos co
olaterais cita
ados advêm
m da ligação
o da molécu
ula de
morfiina ao recep
ptor μ-opióide (μOR) que
e sinaliza atrravés da β-a
arrestina ou através de outros
o
recep
ptores. Por outro lado, a sinalizaçã
ão através da
d proteína G após a a
ativação dos
s μOR
parec
ce conferir analgesia.
a
Sa
abendo dissso, pesquisad
dores desen
nvolveram e fizeram enc
caixes
comp
putacionais de mais de
e 3 milhõess de moléculas para a estrutura μOR. Assim
m, foi
produ
uzido o componente PZM
M21, que se
e caracteriza com um po
otente ativad
dor da proteína Gi
com seletividade excepcional para μOR e com mínim
mo recrutamento da protteína β-arre
estina2. Ao
o contrário da
d morfina, PZM21 é ma
ais eficaz no
o componentte afetivo da
a analgesia, além
de nã
ão provocar depressão respiratória e não serem necessárias doses de
e reforço, co
omo é
obserrvado pela morfina
m
em doses
d
equia nalgésicas. Além
A
disso, o PZM21 pa
arece evitar ainda
a libe
eração de do
opamina no cérebro, re
esponsável pela
p
adicção que os deriivados de opioide
podem provocar. Portanto, o PZM21 pod e ser uma promissora
p
droga que ve
eio jogar luz sobre
mplexa sina
alização via μOR, sendo
o uma vantagem terapêutica desp rovida de muitos
m
a com
efeito
os colaterais
s provocados
s pelos opiácceos atuais.
Referrências:
http:///www.nature.com/natu
ure/journal/v
vaop/ncurren
nt/full/naturre19112.htm
ml
http:///oglobo.glo
obo.com/sociedade/saud
de/cientistas-descobrem-composto-q
que-combate
e-dorsem-efeitos-colatterais-19941
1531
http:///www.npr.o
org/sections//health-shotts/2016/08/17/4903809
937/scientistts-engineer-a
anopioid
d-that-may--reduce-pain-with-less-r isk
Alerta
a submetido
o em 31/08/2
2016 e aceitto em 06/09/2016.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. A ffunção micro
oglial mais uma
u
vez em evidência
Já sabemos e sem
mpre temos mostrado n o DOL que as
a células gliais formam,, juntamente
e com
neurô
ônios e com
m o sistem
ma imune, uma dinâm
mica rede de comunica
ação que le
eva à
sensibilização a longo praz
zo dos neu rônios da via
v
nocicepttiva, permittindo a sen
nsação
o – dor crôn ica.
dolorrosa por um longo tempo
Cada grupo de pesquisa ao
o redor do m
mundo foca em um ou alguns asp
pectos espec
cíficos
a rede de comunicação
c
o. No traba lho apresen
ntado aqui é discutida mais uma vez a
dessa
e farmacoló
funçã
ão microgliall na dor. Por meio de fe
erramentas genéticas, moleculares
m
ógicas,
os au
utores mosttram a impo
ortância do canal iônico
o TMEM16F no desenvo
olvimento da
a dor.
TMEM
M16F é um canal de cálcio ativado por fosfolip
pídio ou por ânions e cá
átions de ma
aneira
não s
seletiva. TM
MEM16F partticipa da gerração da do
or crônica neuropática, está diretam
mente
ligado
o à capacid
dade de movimentação e fagocitos
se da micró
óglia e na ccomunicação
o com
intern
neurônios in
nibitórios gab
baérgicos. N
Na sua ausên
ncia, a célula
a microglial é dismórfica
a, não
exibe
e suas carac
cterísticas am
meboides, n ão se move e não faz fagocitose,
f
a
além de reduzir a
desin
nibição gabaé
érgica. Toda
as essas cara
acterísticas resultam
r
em
m uma menorr hipersenbilidade
mecâ
ânica nos an
nimais que não
n
expressa
am a TMEM16F. Estas novas
n
evidên
ncias do pap
pel da
TMEM
M16F é mais
s um passo para
p
compre
eendermos o papel de cada
c
célula e suas funçõ
ões na
rede de comunica
ação na dor crônica.
Referrência: Batti L, Sunduko
ova M, Muran
na E, Pimpin
nella S, De Castro
C
Reis FF, Pagani F, Wang
H, Pellegrino E, Perlas E, Di Angelan
ntonio S, Ragozzino
R
D, Heppensta
all PA. TME
EM16F
Regulates Spina
al Microglial Function in Neuropathic Pain States.
S
Cell Rep. 2016
6 Jun
21;15
5(12):2608--15. doi: 10.1016/j.celre
ep.2016.05.0
039.
Alerta
a submetido
o em 30/06/2
2016 e aceitto em 21/09/2016.
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6. No
ovo estudo contra
c
a infla
amação e do r via TRPA1
Células nervosas
s que trans
smitem os ssinais de dor são chamadas noci ceptivas, qu
uando
ativadas, liberam
m neuropeptíídeos pró-infflamatórios. Foi realizad
do um estudo
o onde houv
ve um
efeito
o secundário
o contra a in
nflamação e dor através da dessensibilização de
e nociceptores via
TRPA
A1.
O receptor TRPA
A1 é um ca
anal não se
eletivo que pertence a família doss receptores
s TRP
(Rece
eptor de Pottencial Trans
sitório) exprresso em neurônios nociiceptivos priimários e tem um
importante papell na conduçã
ão da inform
mação nociceptiva em con
ndições infla
amatórias. A lesão
tecidu
ual associada a inflamação dete
ermina a síntese
s
e a liberação de media
adores
inflam
matórios que
e induzem a sensibilizaçção dos neu
urônios nocic
ceptivos prim
mários, levando à
hiperralgesia.
Neurô
ônios sensorriais nocicep
ptivos, que ccodificam químicos, térm
micos e estím
mulos mecânicos e
libera
am neuropep
ptídeos, permeiam todo o corpo dos
s mamíferos
s. Estas fibra
as nervosas estão
equip
pados com re
eceptores de
e canais de íons incluind
do os dois prrincipais can
nais de recep
ptores
irritan
ntes, recepttor de potencial transittório anquirrina 1 (TRPA
A1) e recep
ptor de pottencial
trans
sitório vaniló
óide 1 (TRPV1), os ativad
dores desses
s receptores
s são os ingrredientes pic
cantes
de ó
óleo de mostarda
m
(is
sotiocianato de alilo, AITC) e pimenta (ccapsaicina, CAP),
respe
ectivamente.. Ambos os canais estão
o envolvidas
s na transdução de cond
dições doloro
osas e
a sen
nsibilização de
d cada rece
eptor conduzz à hiperalge
esia a vários estímulos e à alodinia. O seu
papel é baseado na sua capa
acidade de sser ativado por
p diferente
es mediadore
es produzido
os sob
condiições inflam
matórias. O TRPV1 é indiretam
mente sensibilizado po
or bradicinina e
prosttaglandinas. Os pesquisadores obsservaram detalhadame
d
nte o efeitto secundárrio da
capsa
azepina (CPZ
Z), que bloqueia parcialm
mente o rece
eptor da cap
psaicina.
Os re
esultados dos experimentos deste
e trabalho mostraram
m
que a capssazepina, qu
uando
administrada rep
petidamente,, teve um efe
feito inibitório e, que ela não inibiu o receptor, mas,
m
o
ativou de forma eficaz. Isto fez com que
e o receptor fosse insensível ao estíímulo, portanto, o
efeito
o protetor da
d capsazep
pina deveu- se ao fato de que os nociceptore
es responde
essem
meno
os ao estímu
ulo e já não
o liberaram mais neurop
peptídeos. Foi
F observad
do também que a
capsa
azepina adm
ministrada no
o local pode alcançar tod
dos os nocice
eptores do o
organismo attravés
da co
orrente sanguínea e pote
encialmente dessensibilizá-los.
Já se
e sabe que é possível dessensibilizzar qualquer área do corpo
c
com g
grandes doses de
capsa
aicina, mas, com o uso
o o corpo nã
ão poderia mais regular a sua tem
mperatura e pode
altera
ar o fluxo sanguíneo.
s
Estes efeito
os são perm
manentes e irreversíveiss. A capsac
cina é
utiliza
ada para tra
atamento da dor somentte em doses muito baixas.
Essa descoberta pode proporrcionar nova
as opções te
erapêuticas não
n
só para os pacientes com
doenças inflamattórias intestinais, mas ta
ambém para
a pacientes que
q
sofrem d
de outros es
stados
crônicos de dor ou inflamaç
ção. Espera--se que a dessensibiliza
ação do TRP
PA1 não só possa
propo
orcionar alivio, mas, a cu
ura de doen ças dolorosa
as crônicas.
Referrência: Kistn
ner K, Siklo
osi N, Babess A, Khalil M,
M Selescu T, Zimmerm
mann K, Wirtz S,
Becke
er C, Neuratth MF, Reeh PW, Engel. Systemic de
esensitization through TR
RPA1 channels by
capsa
azepine and
d mustard oil
o - a novell strategy against
a
inflammation an
nd pain. Sci Rep.
2016; 6:28621.
Alerta
a submetido
o em 31/08/2
2016 e aceitto em 08/09/2016.
7. Ate
enuação farm
macológica do
d aumento sensorial intermodal dentro da dor crônica insu
ular
Este estudo bu
uscava com
mprovar e discutir sob
bre a dor crônica asssociada a uma
hiperrsensibilidade
e sensorial do
d sistema n
nervoso central, e isto foi
f elaborado
o através de
e uma
amos
stra de 62 pacientes do
d sexo fem
minino, send
do 42 pacie
entes com ffibromialgia e 20
contrroles saudáv
veis, e um importante fator de exclusão
e
do estudo era
a a utilizaçã
ão de
tratamento medicamentoso para os paciientes com fibromialgia,
f
, o que limittou a obtenç
ção do
grupo
o.
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Foram
m realizadas
s sessões co
omportamenttais, com es
stímulos visu
uais e mecâ
ânicos (press
são) a
fim d
de discutir a tolerância e o limiar de
e dor de amb
bos os grupo
os. Para con
nseguir difere
enciar
a atividade neurral, estes pacientes
p
pa
assaram porr uma sessã
ão de obten
nção de imagens
atrav
vés da ress
sonância ma
agnética fun
ncional, o processamento de dad
dos foi realizado
principalmente por
p
um softw
ware de aná
álise multiva
ariada padrão, que por sua program
mação
conse
eguiria diferrenciar pela
as imagens da ressonâ
ância os pacientes com
m fibromialg
gia do
contrrole saudáve
el. Uma das questões e
em discussão
o seria que devido nosssa capacidade de
proce
essar vários estímulos sensoriais
s
siimultaneame
ente seria algo
a
prejudiccial aos pacientes
que p
possuem sin
ntomas ligad
dos a algo m
mais central,, logo está hiperestimullação associada a
uma hipersensib
bilidade centtral, tornaria
a o paciente
e mais prop
penso a ter elevação da
d dor
clínica a partir de
e estímulos não
n
nocivos..
A hip
persensibilidade sensorial de estím ulos independentes da medula e o
os ligados a está
estrutura é dita como precursora de div
versos sintom
mas envolve
endo as dore
es crônicas, como
exemplo, na fibromialgia
a. A insula é proposta co
omo a região
o de processsamento sen
nsorial
por e
de orrdem maior, uma área de
d processam
mento e inte
egração mulltissensorial.. Uma das te
eorias
que envolve estte estudo é de que pa
acientes com
m dores crô
ônicas possu
uem um sis
stema
nervo
oso central mais sensíível a estess estímulos, e durante
e a estimullação multim
modal
desag
gradável em
m pacientes com fibrom
mialgia a áre
ea de maior atividade n
no encéfalo era a
região do córtex insular anterior direito
o e conseque
entemente maior
m
era a descrição da
d dor
clínica relatada pelos
p
pacienttes quando comparados
s com o grup
po controle. Com o que já foi
dito, encontra-se
e uma correlação entre teorias da literatura
l
e achados cie ntíficos em expor
que h
há uma maior sensibilid
dade a estím
mulos não no
ocivos em pacientes com
m dores crônicas,
demo
onstrando qu
ue realmente estes paciientes possu
uem uma ma
aior sensibiliização central. Os
pacie
entes com fibromialgia comparado
os com o controle relatam um menor limia
ar de
desco
onforto e de
e tolerância a estímulo
os não nociv
vos e desag
gradáveis, d
demonstrand
do um
endoffenótipo cen
ntral diferenc
ciado.
Além disto, foi desenvolvido em paralelo
o um estudo
o duplo-cego
o, crossoverr de dois períodos
com um subgrup
po, da amos
stra de pacie
entes fibrom
miálgicos, onde foi divido
o em dois grupos
g
um q
que receberia
a primeiramente a preg abalina por 14 dias e ou
utro que recceberia place
ebo, e
no se
egundo perío
odo trocaria. Este subgrrupo também
m passou pe
ela obtenção
o de imagen
ns por
resso
onância mag
gnética, parra verificar se este an
nálogo do GABA
G
teria algum efeito de
dimin
nuição da attividade central da rede
e que envolv
ve a insula na dor crôn
nica. E atrav
vés do
softw
ware de análiise multivariada e as ima
agens, houv
ve a determinação de qu
uem havia to
omado
o placebo e quem
m teria tomado a pregab
balina apenas
s pelas áreas encefálicass demonstra
adas.
Em s
suma, foi demonstrado a conexão e ntre o aume
ento da ativiidade insula r e a elevaç
ção da
dor c
clínica auto relatada,
r
e que
q
a pregab
balina atenua
ava esta ativ
vidade insula
ar e reduzia a dor
relata
ada pelos pa
acientes, e observou-se
o
que a regiã
ão do lóbulo parietal infe
ferior também era
área atuante da pregabalina
a, logo esta região teria
a alguma pa
articipação n
na rede de áreas
centrrais associad
das a dor crrônica. Um d
dos maiores
s avanços de
este estudo foi a anális
se dos
dados, que teve
e até 82% de precisão
o na obtenç
ção dos dados em consseguir difere
enciar
grupo
os e ação farmacológica sem inform
mações prévias. Aém des
sta ferramen
nta ser útil para
p
o
desen
nvolvimento de analgé
ésicos perso
onalizados para pacien
ntes com a
aumento ge
eral a
estím
mulos sensorriais, por conseguir differenciar os
s indivíduos que realm
mente tomarram a
prega
abalina e aqueles que fiz
zeram apena
as a utilizaçã
ão de placeb
bo, e auxiliarr na elucidaç
ção da
dor c
crônica. Sug
gere-se que estudos ad
dicionais dev
vem ser rea
alizados parra se ter maiores
dados sobre a co
onexão da insula com a d
dor somática
a e multissen
nsorial.
Referrência: Harte
e SE, Ichesc
co E, Hampsson JP, Peltier SJ, Schm
midt WT, Clau
uw DJ, Harrris RE.
Pharm
macologic attenuation of
o cross-mo
odal sensory
y augmentation within the chronic
c pain
insula
a. Pain. 2016
6, 157(9): 1933–1945.
1
Alerta
a submetido
o em 20/09/2
2016 e aceitto em 20/09/2016.

6

www
w.dol.innf.br
8. O bloqueio de TRPV1 no periodôntio a livia a dor ortodôntica
A ma
aioria dos pa
acientes em tratamento ortodôntico
o desenvolve
em dor e dessconforto du
urante
a mo
ovimentação
o dentária, sendo o prrincipal fatorr para a interrupção d
do tratamen
nto. O
recep
ptor de potencial transitó
ório vaniloid
de tipo-1 (TR
RPV1) é um membro da família de canais
c
TRP cuja expres
ssão maioritária encon tra-se nas fibras afere
entes primá
árias de peq
queno
calibrre. TRPV1 é um canal catiônico nã
ão seletivo que
q
participa
a na transd ução do esttímulo
nociv
vo desde a periferia
p
em direção ao ssistema nerv
voso central e tem demo
ostrado partticipar
na trransdução de
d estímulos
s nocivos na
a dor ortodô
ôntica. Nestte trabalho foi investiga
ado o
ão dentária experimental. A
efeito
o analgésico
o de bloque
eadores do TRPV1 na movimentaç
m
expre
essão do TR
RPV1 no periodôntio foi aumentada de maneira
a dependentte do tempo
o e da
força, enquanto que
q
o tratam
mento com a
antagonista seletivo AMG
G-9810 inibiiu a express
são do
V1 no gânglio
o trigeminal (TG) e dimin
eção de IL-1 no fluido cre
evicular gengival.
TRPV
nuiu a secre
Os re
esultados demonstram que
q
a movim
mentação den
ntária experimental indu
uz grooming facial
em rratos, comp
portamento indicativo d
de dor. A in
njeção do antagonista
a
TRPV1 direto no
periodôntio dimin
nuiu a respo
osta de groo
oming duran
nte 6h e apó
ós 12h não houve diferrenças
entre
e os grupos, sugerindo que o antago
onista TRPV1
1 pode aliviar a dor ortod
dôntica.
Referrência: Gao Y, Liu Y, Zhu K, Zhang Z, Qiao H, Lu
L Z, Zhong T, Liu Y, Zh
hou H. Block
king of
TRPV
V-1 in the pa
arodontium relieves orth
hodontic pain by inhibitiing the exprression of TR
RPV-1
in the
e trigeminal ganglion du
uring experim
mental tooth
h movementt in rats. Neu
urosci Lett. 2016;
628:6
67-72.
Alerta
a submetido
o em 21/09/2
2016 e aceitto em 21/09/2016.
9. Ca
anal iônico TRPM2 participa da dor v isceral
O Re
eceptor de Potencial Trransiente M
Melastatina 2 (TRPM2- Transient R
Receptor Pottential
Melas
statin) é um
m canal iôniico termo ssensível e permeável a cátions, esspecificamen
nte ao
cálcio
o, o qual faz
z parte de um
u subgrup
po da superffamília de ca
anais de po
otencial transiente
TRP (para saberr um pouco mais sobre
e estes cana
ais em gera
al, consulte nosso porta
al em
editoriais
anteriores.
O
link
k
para
os
canais
c
T
TRPM
é
o
http:///www.dol.inf.br/Html/E
EditoriaisAntteriores/Edito
orial152.pdf).
O can
nal TRPM2 é ativado por estímulos intracelulare
es como pela
a ADP-ribose
e e extracelulares
como
o pelas espé
écies reativa
as de oxigên
nio (ROS-Re
eactive Oxyg
gen Speciess). No entan
nto, o
papel fisiológico do TRPM2 ainda
a
não é bem entendido. Recentemente foii reportado que o
TRPM
M2 está re
elacionado com
c
desord
dens patoló
ógicas, tais como dorr inflamató
ória e
neuro
opática, Alz
zheimer e morte
m
celula
ar por isqu
uemia. Interessantemen
nte, o TRP
PM2 é
expre
esso na muc
cosa, em ma
astócitos e m
macrófagos, do trato ga
astrointestin al (TGI) e parece
p
contrribuir para patogênese
p
das doençass inflamatórrias intestina
ais. No estu
udo publicad
do por
Matsu
umoto e colaboradores, foi investig ado o papel do TRPM2 na dor visce
eral em cond
dições
fisioló
ógicas norm
mais e tamb
bém em co ndições pattológicas, co
omo no dessenvolvimento da
hiperrsensibilidade
e visceral. Os
O autores o
observaram em condiçõe
es fisiológica
as a express
são de
TRPM
M2 na mucos
sa e camada
a muscular d
do TGI de ra
atos. Ainda, foi demonsttrado que o canal
TRPM
M2 é express
so nos afere
entes primá rios espinha
ais que inerv
vam o colón
n distal, e que os
subtipos de neurrônios que são
s
TRPM2 p
positivos, são também positivos
p
parra o marcad
dor de
fibras
s nociceptiv
vas do tipo A, NF200 e também para IB4, substância
s
P
P, CGRP e P2X3,
marc
cadores de fiibras C. Apó
ós a indução
o do modelo de colite, fo
oi observado
o um aumen
nto na
expre
essão de TR
RPM2 na muc
cosa do coló
ón distal. Alé
ém disso, ca
amundongoss nocautes para
p
o
canall TRPM2 mostraram
m
uma
u
significcativa reduç
ção da hipe
ersensibilidad
de visceral após
induç
ção do modelo de colite
e em relaçã
ão aos anim
mais controle
e. Os resulta
ados enconttrados
neste
e estudo mostram que o canal iônicco TRPM2 contribui tanto
o para a dorr visceral ind
duzida
por e
estímulos noc
civos como também
t
em casos onde uma inflamação intestin
nal está pres
sente,
nos q
quais ocorre
e uma hipersensibilidade
e visceral (o
ou seja, ond
de a sensibi lidade à dor está
aume
entada). Os autores sugerem que o TR
RPM2 neuro
onal é um
m mediado
or da
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hiperrsensibilidade
e intestinal e que pod e ser um alvo
a
terapêu
utico para o tratamento das
condiições inflama
atórias intes
stinais.
Referrência: Mats
sumoto K, Takagi
T
K, Ka
ato A, Ishiba
ashi T, Mori Y, Tashima
a K, Mitsumo
oto A,
Kato S, Horie S.
S Role of transient
t
recceptor potential melasttatin 2 (TRP
PM2) channels in
0.
visceral nociceptiion and hype
ersensitivity . Exp Neuroll. 2016; 285
5(Pt A):41-50
Alerta
a submetido
o em 21/09/2
2016 e aceitto em 27/09/2016.
10. D
Descoberto novo
n
mecanismo envolvi do na sensib
bilidade ao frio do canal iônico TRPA
A1
Estím
mulos nocivo
os térmicos são
s
conside rados um siinal de perig
go para os a
animais. Div
versos
estud
dos têm tenttado esclare
ecer como oss animais pe
ercebem, ou
u seja, quaiss são os sen
nsores
deste
es estímulos térmicos em
m geral. Ne ste sentido, os estímulo
os térmicos do tipo calo
or têm
sido investigado
os a mais tempo e h
hoje temos
s mais conhecimento dos mecanismos
moleculares de como estes
s ocorrem. C
Contudo no
ossa compre
eensão de ccomo ocorre
e com
estím
mulos térmico
os ao frio, ainda
a
é poucco entendido
o (apesar do papel do ca
anal TRPM8 neste
proce
esso já estarr bem avanç
çado). Um im
mportante canal
c
envolvido também na percepç
ção de
estím
mulos frios é o TRPA1 (T
Transient Recceptor Poten
ntial Ankyrin 1). O canall iônico sens
sível a
cátion
ns TRPA1 é um nocicepttor polimoda
al, que apres
senta um importante pap
pel na geraç
ção da
dor. O canal TRPA
A1 pode ser aberto por um grande número
n
de estímulos
e
irrritantes e tam
mbém
por e
estímulos ox
xidativos, co
omo as esp
pécies reativ
vas de oxigê
ênio (ROS- Reactive Ox
xygen
Species). Interes
ssantemente
e, para ocorrrer a aberturra do canal é necessária uma modifiicação
covallente revers
sível ou uma modificaç ão oxidativa
a nos resídu
uos de ciste
eína ou lisin
na na
região N termina
al do TRPA1
1. Estudo p révio do grrupo do Dr. Kaneko na Universidade de
Quiotto no Japão demonstrou
u que a ativ
vação do rec
ceptor TRPA1
1 pode ocorrrer por diferrentes
meca
anismos, com
mo através da
d enzima prrolil-hidroxilase (PHD). Recentemen
R
nte o grupo do
d Dr.
Kaneko publicou um estudo no periódico
o Nature Co
ommunications, onde foii investigado
o se a
base molecular da
d ativação do TRPA1 m
mediada pela inibição da
d PHD, pod
de também ser o
meca
anismo da hipersensibilidade ao frio
o induzida pela
p
L-OHP (modelo
(
de dor induzida
a pelo
quimioterápico oxiliplatina), uma vez qu
ue os grupos
s funcionais do oxalato 1
1-carboxilato
o e 2oxo s
são grupos comuns ao co-subtrato da PHD, o α-cetoglutarato, e o iniibidor artific
cial da
PHD, o dimetiloxalilglicina (D
DMOG). Aind
da, uma vez que a estim
mulação fria lleva a geraç
ção de
ROS derivados da
d mitocônd
dria, os auttores també
ém investiga
aram a rela
ação entre o frio
h
idade ao frio. Primeiramente foi o
observado que
q
a
dependente de ROS e a hipersensibili
inibiç
ção da hidro
oxilação do resíduo de p
prolina na região
r
N-term
minal do TR
RPA1 human
no por
muta
ação ou utiliz
zando um in
nibidor de PH
HD, potencia
aliza a sensibilidade ao frio do TRPA
A1 na
prese
ença de peró
óxido de hid
drogênio (H2
2O2). Além disso, inibin
ndo a PHD e
em camundongos
ocorrre uma se
ensibilização
o do TRPA
A1 em ca
amundongos
s suficiente
e para fazê-los
de ao frio. Ainda,
sentir/perceber o frio induzid
do por ROS,, o que leva a uma hipe
ersensibilidad
A
de aguda ao frio induzzida pelo agente
a
este fenômeno também causa a hipe rsensibilidad
ou pelo sseu metabo
quimioterápico oxiliplatina
o
olito oxalato
o. Deste m
modo, os dados
encon
ntrados nestte trabalho trazem maiss evidências
s do papel do
d TRPA1 na
a sensibilidade ao
frio. O bloqueio da
d prolil-hidrroxilação lev
va a sensibilização do TR
RPA1 pelas R
ROS, que pe
ermite
o TRP
PA1 transforrmar a sinalização de RO
OS em sensib
bilidade ao frio.
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Esque
ema ilustrattivo da hipe
ersensibilidad
de ao frio mediada
m
pelo
o TRPA1, de
esencadeada
a pela
inibiç
ção da PHD. a) Frio dese
encadeia a g
geração de ROS,
R
mas o frio é insuficciente para ativar
TRPA
A1 com a reg
gião de hidro
oxilação do rresíduo de prolina,
p
mediada por PHD
D, conservad
da. b)
Inibiç
ção da PHD (ou mutaçã
ão do resídu
uo de prolina
a a alanina)
) aumenta a sensibilidade do
TRPA
A1 para ROS
S. Esta sensiibilidade aum
mentada permite o TRP
PA1 “sentir”//reconhecer o frio
induz
zido por ROS
S, o que pro
ovoca hiperssensibilidade
e ao frio. As setas tracejjadas indicam via
indire
etas ou múlttiplas.
Para
saber
mais
sobre
o
canal
TRPA1,
veja
n
nosso
ed
ditorial
http:///www.dol.inf.br/Html/E
EditoriaisAntteriores/Edito
orial155.pdf
Referrência: Miya
ake T, Naka
amura S, Z
Zhao M, So K, Inoue K, Numata T, Takahas
shi N,
Shira
akawa H, Mo
ori Y, Nakag
gawa T, Kan
neko S. Cold
d sensitivity of TRPA1 iss unveiled by
b the
proly
yl hydroxyla
ation block
kade-induced
d sensitizattion to RO
OS. Nat C
Commun. 2016;
15;7:12840.
Alerta
a submetido
o em 21/09/2
2016 e aceitto em 27/09/2016.
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