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1. Ra
ato toupeira do deserto inflama, mass não arde
Uma recente pes
squisa demo
onstrou mai s um aspec
cto interessa
ante do rato
o-toupeira-pe
elado,
nativo do Quênia
a e Etiopia. Com inúme
eras peculia
aridades, estta espécie d
de roedor de alta
longe
evidade e co
omportamen
nto colonial não apresen
nta alguns comportame
c
entos nociceptivos
comu
uns a seus primos rattos, camund
dongos ou mesmo outros mamífferos, como
o nós,
prima
atas.
Do p
ponto de vista experim
mental, não
o é possíve
el induzir hipernocicepçção térmica pela
administração inttraplantar de NGF (Nerv
ve Growth Factor)
F
neste
e roedor. O e
estímulo doloroso
aume
entado por um agente inflamatór io não prod
duz um com
mportamentto de dor nestes
n
animais. A pesquisa demonstra que issso é devido a uma falh
ha na casca
ata de sinaliização
molecular. O NGF não é cap
paz de sensi bilizar os ca
anais iônicos
s TRPV1, os mesmos qu
ue nos
fazem
m sentir o ardido da pimenta.
p
Is so se deve a uma en
nzima, uma tirosina-quinase,
assoc
ciada ao rec
ceptor do NGF, que no roedor esta
a hipofuncio
onal. O motiivo da adap
ptação
evolu
utiva que lev
vou o rato-toupeira-pela
ado a perder a hipernoc
cicepção térm
mica não é clara,
nociceptivos
mas os autores
s sugerem a abolição adaptativa de comportamentos n
s e a
manu
utenção da viabilidade
v
da espécie.
Referrência: Omerbašić D, Sm
mith ES, Morroni M, Hom
mfeld J, Eigen
nbrod O, Ben
nnett NC, Re
eznick
J, Faulkes CG, Selbach M, Lewin GR. Hy
ypofunctiona
al TrkA Acco
ounts for the
e Absence of Pain
Sensitization in the African Naked
N
Mole-R
Rat. Cell Rep
p. 2016; 17(3):748-758..
Alerta
a submetido
o em 12/10/2
2016 e aceitto em 18/10/2016.
2. Co
ontrole da do
or e coceira através da i nibição do canal
c
TRPV1 por um ácid
do graxo ômega-9
de oc
corrência nattural
O es
studo public
cado na res
speitada rev
vista “Naturre Commun
nications” po
or um grup
po de
pesqu
uisadores do México e EUA, demo
onstrou que
e a inibição de uma prroteína altam
mente
relacionada à pattofisiologia da
d dor, coceiira e inflama
ação, causad
da pela utilizzação de um ácido
graxo
o ômega-9, o ácido oleic
co (AO), de ocorrência natural,
n
é ca
apaz de frea
ar a dor e co
oceira.
O esttudo é impo
ortante por esclarecer a
alguns dos mecanismos
s moleculare
es pelos qua
ais os
ácido
os oleicos são capazes de atuar ssobre esta proteína ou
u canal, o T
TRPV1, do inglês
Trans
sient Recepttor Potential Vaniloid 1, rregulando os
s efeitos noc
civos de sua ativação.
O can
nal TRPV1 é ativado, po
or exemplo,, pela capsaicina, componente da p
pimenta verm
melha
respo
onsável pela
a pungência da mesma
a. Este cana
al é ainda sensível
s
a a
ativação por altas
temp
peraturas (≥
≥42°C), pH extracelular ácido, e diversos compostos de o
origem natural. O
estud
do demonstra que o AO
A consegu e inibir a ativação do
o TRPV1 fre
ente a diferrentes
estím
mulos (tempe
eratura, pH ácido,
á
capsa
aicina e ácido
o lisofosfatíd
dico) que se ligam em re
egiões
distin
ntas do cana
al, pois age como um in
nibidor alosttérico, ou se
eja, ele se l iga a uma região
r
espec
cífica do TR
RPV1 modula
ando o cana
al, estabiliza
ando seu estado fecha do e dificulltando
desta
a forma a attivação do mesmo.
m
Esta
a modulação inibitória do
o canal depe
ende da pre
esença
da in
nsaturação do
d ácido grax
xo (ômega-9
9) e do tam
manho de sua
a cadeia carrbônica. O estudo
e
ainda
a demonstra
a que o AO efetivamentte inibe a dor causada por capsaiccina e LPA, assim
como
o a coceira in
nduzida por histamina.
Assim
m, o estudo trás a iden
ntificação do
o OA como uma nova via de inib
bição do TRP
PV1 e
forne
ece uma ba
ase para a compreensã
ão de seus efeitos na redução d a dor e co
oceira,
ressa
altando ainda
a como pequenas altera
ações na esttrutura de uma
u
moléculla podem re
esultar
em diferenças sig
gnificativas na
n regulação
o de uma pro
oteína.
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Referrência: Mora
ales-Lázaro SL, Lloren te I, Sierra
a-Ramírez F,
F López-Ro
omero AE, OrtízRente
ería M, Serrrano-Flores B, Simon SA, Islas LD, Rosenb
baum T Inh
hibition of TRPV1
T
chann
nels by a na
aturally occu
urring omeg
ga-9 fatty ac
cid reduces pain and itcch. Nat Com
mmun.
2016, 7:13092.
Alerta
a submetido
o em 18/10/2
2016 e aceitto em 18/10/2016.
3. Atualização da
a definição de dor
A deffinição atual de dor difun
ndida pela A
Associação In
nternacional para o Estud
do da Dor (IIASP),
forne
eceu uma sólida base co
onceitual parra os avanço
os científicos
s e dos profisssionais de saúde
em re
elação a com
mpreensão da
d natureza e tratamentto da dor ag
guda e crôni ca. No entanto, o
79. Desde então,
texto
o principal encontra-se inalterado
i
d
desde a prim
meira publica
ação em 197
e
tem h
nços significa
ativos na co mpreensão, avaliação e tratamento
o da dor, ge
erando
havido avan
uma revolução na
n nossa compreensão dos mecanismos e gera
ação da dorr. Partindo destes
d
ços, uma re
evisão da definição
d
de dor parece
e justificada
a. Tendo em
m vista que
e uma
avanç
definição apropriada facilita a avaliação e
em ambiente
es clínicos e de pesquisa
a.
Os au
utores forne
ecem uma ló
ógica explica
ando o porqu
uê uma defin
nição de dorr deve ser revista
para melhor capttar a essênc
cia do que a
atualmente entendemos
e
ser a dor e assim equip
pando
melhor os profiss
sionais que tentam
t
contrrolá-la. Entã
ão, a seguintte definição é proposta: A dor
é um
ma experiênc
cia angustia
ante associad
da a uma lesão
l
real ou potencial dos tecidos
s com
comp
ponentes sen
nsoriais, emo
ocionais, cog
gnitivas e so
ociais.
No en
ntanto, os autores
a
afirm
mam que es sa nova deffinição também exige re
evisão e que
e essa
definição atend
de apenas elementoss problemáticos. Afirm
mam ainda
a que alg
gumas
carac
cterísticas da
a definição são
s
redunda ntes e que nem
n
qualifica
a, nem adiciiona informa
ações.
Eles reiteram que a dor é su
ubjetiva, rea
afirmando a característica definida do dano tec
cidual,
repettindo que é ao
a mesmo te
empo uma ssensação e uma
u
experiên
ncia emocion
nal.
Em conclusão os autores afirrmam que o objetivo des
ste relato é gerar debate
e e discussã
ão que
levarrá a uma me
elhor definiç
ção sobre do
or, e que isso atenderá
á a todos oss pesquisado
ores e
clínicos na melho
oria do seu trabalho na
a dor. Além de envolve
er aqueles q
que estão fo
ora do
camp
po da dor, cu
ujo conhecim
mento pode e
enriquecer a nossa comp
preensão sob
bre o tema.
Há m
mais de duas décadas antes,
a
o Pro
of. Dr. Sérgio Henrique Ferreira já discutia so
obre a
neces
ssidade de atualização
a
da
d definição de dor. Apesar de adota
ar a definiçã o oficial difu
undida
pela IASP, o mes
smo formulo
ou uma defi nição que ju
ulgava mais adequada. E em suas aulas,
propu
unha a seg
guinte defin
nição: “Dor é a perce
epção desagradável de
e uma sen
nsação
nocic
ceptiva” e no
ocicepção “é a detecção de um estím
mulo nocicep
ptivo, ou sej a, estímulo capaz
de attivar vias esp
pecíficas da dor”.
Referrencia: Williiams, A. C..; Craig, K.. D. Updating the definition of p
pain. Pain. 2016,
157(1
11):2420-24
423.
Alerta
a submetido
o em 20/10/2
2016 e aceitto em 04/11/2016.
4. A
Aumento na
a admissão
o hospitalarr de crianç
ças com dores
d
de ccabeça preocupa
pesqu
uisadores
Foi demonstrado na conferên
ncia da Acad
demia Ameriicana de Ped
diatria (2016
6) um estudo que
demo
onstrou um aumento na
as admissõe
es de pacien
ntes com do
or de cabeça
a nos últimos 20
anos no departamento de emergência. Foram analisados pronttuários méd icos de pacientes
2007 a deze
com idade de 4 a 18 anos que
q
estivera m no departtamento de janeiro de 2
embro
de 2014. As adm
missões aum
mentaram 4
440% e as por dor de cabeça aum
mentaram 130%,
1
sendo
o 30% do
d
aumento
o referente
e à popu
ulação pediátrica. Esssa porcenttagem
predo
ominanteme
ente se conce
entrou em m
meninas (20,,9%) seguida de menino
os (11,8%), e não
houve variação no
n decorrer dos anos. P
Por outro lado, as condutas terapê uticas para esses
casos
s de dor de cabeça na pediatria so
ofreram mud
danças. Em 2007, apena
as 76% rece
ebiam
terap
pia farmacoló
ógica, ao pa
asso que, e m 2014, 84
4% recebera
am. O maio r aumento foi
f na
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utiliza
ação de dife
enidramina, anti-histamí
a
nico utilizado no alívio de
d sinais e s intomas da gripe,
como
o nariz esco
orrendo, espirros, doress de cabeça. Além disso
o, houve re
edução do uso de
tomo
ografia comp
putadorizada, pelo aume
ento da preo
ocupação quanto à expo
osição da rad
diação
nas c
crianças. Os
s pesquisado
ores não sab
bem muito bem explica
ar o porquê do aumentto nas
admissões das crianças com
m dor de cab
beça, mas ac
creditam que possa esta
ar relacionado ao
aume
ento dos nív
veis de estre
esse nessa p
população, que
q
pode desencadear d
dores abdom
minais,
dor d
de cabeça, depressão
d
e ansiedade.. Assim, é essencial
e
qu
ue cuidemoss mais de nossas
n
crianças, para qu
ue danos psic
cológicos e ffísicos sejam
m reduzidos e/ou
e
evitado
os.
Referrência: Perry
y MC, et al. American
A
Accademy of Pediatrics (AA
AP) 2016 Na
ational Confe
erence
and E
Exhibition: Abstract
A
3198
802. Aprese
entado em 21
1 de outubro
o de 2016.
Alerta
a submetido
o em 04/11/2
2016 e aceitto em 15/11/2016.
5. Do
or crônica as
ssociada ao ambiente
a
fam
miliar
A do
or crônica é altamente prevalente e uma fon
nte importante de inca
apacidade para o
indivííduo. Além disso, sua relação
r
com o transtorn
no depressiv
vo é de partticular relevância.
Porém
m, seus fatores de riscos
s genéticos e ambientais
s são mal co
ompreendido
os.
Pesqu
uisadores do
d Reino Unido e Esta
ados Unidos
s avaliaram
m a contribu
uição de fa
atores
genétticos e ambientais comp
partilhado o u único para
a o risco de dor crônica
a e sua corre
elação
com a depressão
o.
Os d
dados foram
m inicialmente coletadoss no Generration Scotla
and: Scottissh Family Health
H
Study
y. Este é um
m Biobank, uma fonte d
de amostras
s biológicas e informaçõ
ões sobre saúde e
estilo
o de vida de
e milhares de doadore s voluntário
os na Escócia. Em segu
uida, procurrou-se
replic
car quaisque
er conclusões
s significativ
vas nos estud
dos do Unite
ed Kingdom B
Biobank.
Os p
pesquisadore
es concluíram
m que fato res genético
os e ambientais compa
artilhados com
c
o
parce
eiro/cônjuge são importtantes fatore
es de risco para o dese
envolvimento
o da dor crônica.
Fatorres genéticos e ambienttais compart
rtilhados tam
mbém explicaram em pa
arte a assoc
ciação
entre
e dor crônica
a e depressão.
Além disso, enco
ontraram ev
vidências dem
monstrando que a conttribuição gen
nética para a dor
crônica surge atrravés do efe
eito combina
ado de muittos fatores de
d risco gen
néticos difere
entes.
Além disso, os effeitos cumulativos de fattores de risc
co genético para
p
depresssão aumenta
am as
chanc
ces de um in
ndivíduo ter dor crônica..
Os fa
atores genéticos, bem co
omo a dor ccrônica em um
u parceiro ou cônjuge,, contribuem
m para
o risc
co de dor crônica no in
ndivíduo. A dor crônica está geneticamente co
orrelacionada
a com
trans
storno depressivo, tem uma
u
arquitettura poligênica e está as
ssociada com
m risco polig
gênico
da de
epressão.
Referrência: McIn
ntosh AM, Ha
all LS, Zeng Y, Adams MJ,
M Gibson J,
J Wigmore E, Hagenaars SP,
Davie
es G, Fernan
ndez-Pujals AM,
A
Campbe
ell AI, Clarke
e TK, Haywa
ard C, Haley CS, Porteou
us DJ,
Deary
y IJ, Smith DJ, Nicholl BI,
B Hinds DA
A, Jones AV, Scollen S, Meng W, Sm
mith BH, Ho
ocking
LJ. Genetic and Environment
E
tal Risk for C
Chronic Pain and the Con
ntribution off Risk Varian
nts for
Majorr Depressiv
ve Disorder: A Family
y-Based Mix
xed-Model Analysis.
A
PLLoS Med. 2016;
13(8)):e1002090..
Alerta
a submetido
o em 18/10/2
2016 e aceitto em 08/11/2016.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. A proliferação microglial de
d células re sidentes é im
mportante para
p
a hiperssensibilidade
e após
lesão
o de nervos periféricos
p
Já é conhecido que
q
durante
e o processo
o de lesão de nervo periférico oco
orre uma no
otável
micro
ogliose no corno
c
dorsal da medula
a espinal. No
N entanto, ainda se d
discute se são os
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monó
ócitos infiltra
ados que con
ntribuem pa
ara a expans
são da população microg
glial após indução
da lesão.
Neste
eração de células
e trabalho fo
oi descobertto que a mi crogliose es
spinhal resulta da prolife
c
micro
ogliais reside
entes predominantemen
nte, mas não a partir de monócitoss que infiltra
am do
sangu
ue periférico
o, em um modelo de transecção do nervo espinal (SN
NT). Assim, neste
mode
elo, os autorres, usando duas linhag
gens de cam
mundongos modificados
m
confirmaram
m que
os monócitos não
o migram pa
ara o corno d
dorsal da me
edula espinal. Além disso
o, ao fazer uso
u de
uma ferramenta farmacológica que inibi u a prolifera
ação da micrroglia após S
SNT, observ
vou-se
atenu
uada hiperse
ensibilidade térmica e m
mecânica. As
ssim a proliferação micrroglial parec
ce ser
parcia
almente con
ntrolada por uma sinalizzação puriné
érgica e pela
a fractalquina
a, já que an
nimais
CX3C
CR1-/- e P2
2Y12-/- mos
straram redu
uzida prolife
eração microglial na m
medula espin
nhal e
reduz
zida hiperse
ensibilidade mecânica e térmica após a ind
dução da n
neuropatia. Estes
de micróglia
resulttados sugerrem que a proliferação
p
as locais é a única fontte da micro
ogliose
espin
nal, que reprresenta um potencial
p
alv
vo terapêutic
co para mane
ejo da dor n
neuropática.
Referrência: Gu N,
N Peng J, Murugan
M
M, Wang X, Eyo UB, Sun D, Ren Y, DiCicco-Bloo
om E,
Young W, Dong H, Wu LJ. Spinal Micrrogliosis Due to Reside
ent Microglia
al Proliferatiion Is
Required for Pain
n Hypersensitivity after Peripheral Nerve
N
Injury. Cell Rep. 2
2016; 16(3)):60514.
Alerta
a submetido
o em 31/08/2
2016 e aceitto em 08/09/2016.
7. Ex
xpor ou prote
eger?
A sín
ndrome da dor compllexa region al do tipo I (CRPS-I)
), é uma condição crônica
incap
pacitante, qu
ue afeta uma minoria d a população
o. Ela se con
nfigura com o sendo um
ma dor
localizada que ap
presenta dorres em açõe
es rotineiras, inchaço do
o membro, m
mudança de cor e
temp
peratura loca
al. Casos de dor têm em
m comum ep
pisódios de esquiva
e
das atividades que
q
as
piorem, porém se percebe
eu em pesq
quisas anteriores uma forte influê
ência de fa
atores
comp
portamentais
s, como med
do e ansieda de, que cata
astrofizavam
m a dor. Em o
outros estud
dos foi
relata
ado que o medo
m
e a dorr compartilha
am algumas
s redes cereb
brais, e as rreduções de medo
pode vir a reduzir a dor.
Neste
e estudo foi realizado uma compara
ação entre duas
d
linhas de tratamen
nto para paciente
com CRPS-I busc
cando evide
enciar a eficá
ácia na redu
ução da deb
bilidade dos pacientes. Ele
E foi
realiz
zado com 46
6 pacientes entre 43 e 45 anos, se
endo a maioria dos partticipantes do
o sexo
masc
culino, cada linha de trratamento h
havia 23 pa
acientes que
e foram sep
parados de forma
aleatória. A prim
meira linha de
d tratamentto foi a exp
posição cognitivo-compo
ortamental in
n vivo
(EXP)) que consis
ste em um acompanha
amento por 17 semanas por psicóllogos, terap
peutas
físico
os ou terapeu
utas ocupaciionais com e
experiência em
e EXP, ond
de se buscav
va reduzir o medo
relacionado a do
or e a periculosidade p ercebida em
m realizar attividades físsicas, ou sejja, os
pacie
entes eram expostos a atividades consideradas dolorosas sendo en
ncorajados a não
teme
erem sua re
ealização e as enfren tarem dura
ante o cotid
diano. A se
egunda linh
ha de
tratamento, a prrincipal para iniciação do
o tratamento
o da síndrom
me, é o de t ratamento da
d dor
mo abordage
em usual (T
TAU) o aco
ompanhamen
nto também
m foi durante 17
contingente com
sema
anas, mas ag
gora por fisiioterapeutass com treina
amento espe
ecífico para o protocolo atual,
onde se realizava
a massagens locais, apl icação do TENS, exercíc
cios locais li mitados parra não
levarr o paciente
e a exaustão
o dolorosa, entre outra
as atividades, onde se visa proteg
ger os
pacie
entes contra
a eventos dolorosos
d
e proteger o membro contra o a
agravamento
o dos
sintomas, tendo o paciente maior
m
contro le sobre a dor.
Uma grande dife
erença entre as duas lin
nhas é que EXP
E
incentiva os pacienttes a se exp
por as
ativid
dades doloro
osas em vez de se pro
oteger contrra a dor, aumentando a autoestim
ma do
pacie
ente e revigorando a sua capaciidade em ter
t
novas metas pesssoais. Apesa
ar de
comu
umente fugirrmos de situ
uações dolorrosas, este estudo
e
desaffia o pensam
mento popular em
demo
onstrar que inicialmente
i
pode até se
er benéfico, porém com o tempo lev
va a perda so
ocial e
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de qualidade de vida. Apes
sar de possu
uírem ponto
os e desfech
hos diferencciados, amb
bas as
linhas
s de tratam
mento busca
am a melho
ora do pacie
ente, e são realizadas por profissionais
capac
citados e tre
einados. Poré
ém por este mesmo mottivo não se teve
t
uma forrma de verifficar a
qualid
dade do tratamento pre
estado peloss profissiona
ais. Houve no
n inicio doss tratamento
os um
questtionário em que os pacientes e proffissionais res
sponderam a confiabilida
ade nas linh
has de
tratamentos que seriam pres
stados, e o rresultado foi uma maior confiabilidad
de em EXP do
d que
em T
TAU, o que pode ter tend
denciado a q ualidade do tratamento prestado.
Nos resultados expostos
e
neste trabalho
o foi demon
nstrado que EXP é maiss eficiente, e seu
resulttado primárrio foi o auto
o-relato da debilidade, onde o EXP mostrou m
maior redução que
TAU. Nos resulttados secun
ndários, a i ntensidade da dor, do
or catastrofiizada, nociv
vidade
perce
ebida em attividades mostraram m
maior reduçã
ão no EXP do que em
m TAU, poré
ém no
desfe
echo de qualidade de vida, de saúd
de mental e física, mosttrou maior rredução inicial em
TAU, porém após seis mese
es de tratam
mento se percebia uma melhora sig
gnificativa de EXP
neste
e desfecho. Os resultado
os demonstrraram que os
o pacientes tratados co
om EXP mud
daram
suas crenças de "atividade dolorosa
d
é p
prejudicial" para
p
"ativida
ade é benéfiica mesmo sendo
dolorrosa". Pelos tratamentos
s terem sido
o realizados em pacienttes diagnostticados a ma
ais de
um a
ano, tornava
a improváve
el relacionarr os resultados como uma
u
recuperração natura
al em
fases
s subagudas
s de CRPS-II. Sugerindo
o assim que os tratam
mentos á ba
ase da expo
osição
podem ser úteis na redução da
d debilidad e crônica em
m pacientes com CRPS-II.
Referrência: Holla
andera MD, Goosensa M
M, Jonga J, Ruijgrokc J, Oosterhofd
d J, Onghen
nae P,
Smm
metsb R, Vlae
eyena JWS. Expose or p
protect? A ra
andomized controlled
c
trrial of exposure in
vivo vs pain-conttingent treattment as ussual in patien
nts with com
mplex region
nal pain synd
drome
type 1. Pain. 201
16; 157(10):2318-29.
Alerta
a submetido
o em 08/11/2
2016 e aceitto em 08/11/2016.
8. Re
eplicação ce
entro cruzada do com portamento de cavar suprimido ccomo medid
da de
nte relevantte no rato
desfe
echo de dor etologicame
e
O de
elineamento de estudo
os multicênttricos prosp
pectivos são
o comumen te utilizado
os em
pesqu
uisas de fase
e clínica, sen
ndo estas re
econhecidas por fornecerr alta qualida
ade e valida
ade de
seus resultados, contrário a isto, os estu
udos de fase
e pré-clínica são, em sua
a grande ma
aioria,
estud
dos de centro único que
q
utilizam
m protocolos experimentais que variam entre os
laborratórios e re
esultam em
m dados com
m baixa reprodutibilida
ade, por issso a necess
sidade
cresc
cente da imp
plementação
o de protoco
olos que já são
s
utilizado
os comumen
nte na fase clínica
c
em estudos pré clínicos.
c
Outra
a diferença importante que resulta
a em uma dificuldade de se reprroduzir na clínica
c
achad
dos importantes vistos em
e estudos com animais
s é o modo como se ava
alia o desfec
cho de
dor, enquanto na
n clínica av
valia-se o iimpacto do tratamento avaliado d
de acordo com
c
a
dade de vid
da, funcionallidade e inte
ensidade espontânea da
a dor relatad
da pelo pac
ciente,
qualid
nos e
estudos pré--clínicos ava
alia-se o gan
nho sensoria
al, mas algu
umas pesqu isas já utiliz
zam a
obserrvação de comportame
c
ntos etológ icos do animal como medida
m
de d
desfecho de
e dor,
sendo
o que esta te
em o impactto direto na qualidade de
e vida do an
nimal.
O objjetivo do esttudo foi identificar o imp
pacto da infla
ação induzida por CFA n o comportam
mento
etológico de esca
avar (constru
uir galerias) em um estu
udo multicên
ntrico realiza
ado em centrros de
quatrro países. Oito labora
atórios disttintos partic
ciparam do estudo, u
um total de
d
11
experrimentos foi realizado e dos 255 an
nimais registrados apenas 249 fora m distribuíd
dos de
mane
eira aleatória
a para os grupos contro le com soluç
ção salina (4
49) ou CFA-iincompleto (96)
(
e
grupo
o experimen
ntal com CFA
A (104). Oss seis anima
ais que não entraram pa
ara o estudo não
apres
sentavam o comportame
ento de esca
avar, os dem
mais foram divididos em
m População Total
(PT) e População
o Selecionad
da (PS), sen
ndo que esta
a última só entraram oss dados daq
queles
ratos
s que deslocaram uma quantidade
q
iigual ou sup
perior a 500g de substra
ato. É importante
desta
acar que tod
dos os centrros recebera
am instruçõe
es sobre as Boas Prática
as de Laborratório
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(BPL)) e todos se
eguiram um
m protocolo de experimento que fo
oi acordado entre os ce
entros
partic
cipantes, no entanto alg
gumas variaçções do prottocolo foram permitidas a fim de adequar
o estudo a realidade de cada laboratório..
Todos os estudos
s relataram procedimenttos de aleato
orização parra atribuição
o dos grupos
s, e os
animais foram av
valiados qua
anto ao comp
portamento de escavar nos dias 1, 2, 3, 7 e 10
0 após
receb
beram a inje
eção intrapla
antar do con
ntrole ou CF
FA e os resultados do co
omportamen
nto de
escav
var foram co
omparados com
c
a linha de base de
e cada anima
al. Caracteríísticas como
o peso
do an
nimal, estirp
pe, tamanho do substratto e sexo do experimenttador foram observados como
variações do prottocolo, e por estatística descritiva destas
d
variáv
veis aplicada
as a PT obse
ervouse nã
ão haver differença dos resultados quando a variável
v
estirpe foi ava
aliada. O peso do
animal e tamanho do substrato aprese
entam uma influência no desfecho
o dos resulttados,
m como o sex
xo do experiimentador.
assim
Dos o
onze estudos
s realizados sete demon
nstraram uma supressão
o do comporttamento etológico
de es
scavar após a injeção co
om CFA, sen
ndo o pico dessa
d
supres
ssão observa
ada nas prim
meiras
24 ho
oras. Em am
mbas as popu
ulações, PT e SP, o comportamento de construçção de galerias foi
comp
parável, o qu
ue sugere que este méttodo é robusto e não há a necessid
dade de exc
clusão
em estudos futurros de anima
ais considera
ados escavad
dores “ruins”.
O esttudo apresentou alguma
as limitaçõess como tamanho da am
mostra e falta
a de validaç
ção do
comp
portamento etológico av
valiado como
o indicativo de um desffecho especi fico de dor, além
de um
ma validação
o externa qu
ue avalie o nível de com
mprometimento dos cen tros com as
s Boas
Prátic
cas de Laboratório, mes
smo assim sseus objetivo
os foram alc
cançados, viisto que o estudo
e
demo
onstra como
o a impleme
entação de um estudo multicêntrico para avalliar resultados de
fase pré-clínica podem
p
produzir dados rrobustos e até
a mesmo ajudar
a
a ace
elerar a validação
de medidas de re
esultados, modelos
m
de do
or e interven
nções farmacológicas.
Referrência: Woda
arski R, Dela
aney A, Ulte
enius C, et al.
a Cross-cen
ntre replicatiion of supprressed
burro
owing behav
viours as na
a ethologica
ally relevantt pain outcome measu
ure in the rat:
r
a
prosp
pective multicentre study
y. Pain. 201 6; 157 (10): 2350-2365
5.
Alerta
a submetido
o em 10/11/2
2016 e aceitto em 10/11/2016.
a boa opção
9. Inibição da CY
YP2J aparece como uma
o para o tratamento da dor induzid
da por
quimioterápicos
Um dos graves efeitos colaterais do tratamento
o do câncer com quim
mioterápicos
s é o
apare
ecimento da dor neurop
pática periférrica induzida
a por quimio
oterápicos (d
da sigla em inglês
Chem
motherapy-in
nduced perip
pheral neuro
opathic pain - CIPNP), o qual aconttece em cerrca de
80% dos casos e que é difíícil de ser trratada, já que
q
a CIPNP
P difere meccanísticamen
nte de
outro
os tipos de dores crôn
nicas. Um g
grupo de pesquisadores dos EUA e da Alem
manha
demo
onstrou rece
entemente que
q
metabó
ólitos lipídicos oxidados
s gerados p
pela CYP2J (uma
enzim
ma do tipo epoxigenase
e
e do citocrom
mo P450), agem
a
como mediadoress pró-nociceptivos
nos n
neurônios se
ensoriais durrante a CIPN
NP. Foi obserrvado que a expressão d
do subtipo CYP2J6
e as concentraçõ
ões do metab
bólito do aci do linoleico, o 9.10-EpO
OME, estavam
m aumentad
das no
GRD de camundongos tratados com pa
aclitaxel (um
m quimioterá
ápico utilizad
do para induzir o
mode
elo de CIPN
NP). Além disso,
d
foi ob
bservado pe
ela primeira vez que e
estes metab
bólitos
lipídic
cos sensibilizam o canal iônico TRPV
V1, via um mecanismo dependente
e de AMP cíc
clico e
PKA n
nos neurônio
os sensoriais
s primários. Esta sensibilização caus
sa um aume
ento na frequ
uência
de co
orrentes exc
citatórias es
spontâneas a nível espiinhal, aumenta a libera
ação de CGR
RP no
nervo
o ciático e GRD,
G
e assim
m ocasiona u
uma maior hipersensibilidade mecân
nica e térmic
ca nos
camu
undongos. Analisando
A
um
u
quadro de drogas contendo mais
m
de 60
00 substânciias já
aprov
vadas, os pe
esquisadores
s identificara
am diferente
es compostos que bloque
eiam a CYP2
2J. Os
autorres identifica
aram o telm
misartan, um
m antagonistta do recepttor de angio
otensina do tipo I
(AT1R
R), como um
ma dessas drogas
d
que a
atua bloqueando a sínte
ese destes llipídeos oxid
dados,
uma vez que age
e como um potente
p
inibi dor da CYP2
2J2 (análogo
o humano da
a CYP2J6 mu
urina).
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O tra
atamento co
om telmisarrtan levou a uma sign
nificativa red
dução da d
dor induzida
a pelo
paclittaxel em ca
amundongos, além de rreduzir as concentraçõe
c
es plasmáticcas e no GR
RD de
EpOM
ME nestes animais.
a
Ass
sim, surge como uma opção de tratamento para CIPNP em
pacie
entes, o uso
o de um me
edicamento jjá disponíve
el no mercado, o telmissartan, o qu
ue faz
parte
e de um gran
nde cenário de reaprove itamento de
e drogas.
Referrência: Sisignano M, Ang
gioni C, Park
k CK, Meyerr Dos Santos
s S, Jordan H, Kuzikov M,
M Liu
D, Zinn S, Hohm
man SW, Schreiber Y, Zim
mmer B, Sch
hmidt M, Lu R, Suo J, Zh
hang DD, Sc
chäfer
SM, Hofmann M,
M Yekkirala AS, de Bru
uin N, Parn
nham MJ, Woolf
W
CJ, Ji RR, Scholich K,
Geiss
slinger G. Ta
argeting CYP2J to reduce
e paclitaxel-iinduced peripheral neuro
opathic pain. Proc
Natl A
Acad Sci U S A. 2016; 113(44):1254
44-12549.
Alerta
a submetido
o em 21/10/2
2016 e aceitto em 08/11/2016.
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