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1. Siintonize seu cérebro
o e diminu
ua sua dor
r
O alíívio da dor, principalm
mente a de
e origem crônica que é caracterizzada por lo
ongos
perío
odos de duração (m
mais de se
eis meses)), tem sido pouco e
efetivo com
m os
analg
gésicos disponíveis ho
oje no merccado, além do aparecimento de e
efeitos adversos
signiificativos após o uso por longo
os períodos
s. Deste modo, cientiistas no mundo
m
todo estudam diferentes
mecanismo
d
os envolvid
dos na dor e buscam encontrar alvos
prom
missores qu
ue possam ser modula
ados tanto em nível central
c
com
mo periféric
co na
tenta
ativa de dim
minuir a do
or nos pacie
entes. Rece
entemente, um grupo de pesquis
sa em
dor h
humana da Universida
ade de Man
nchester no
o Reino Unid
do descobrriu que ondas do
tipo alfa encontradas na parte da frrente do cé
érebro pode
em modula
ar a dor qu
uando
estim
muladas, atuando
a
como analgé
ésicos. As ondas do tipo alfa são oscila
ações
neurrais na freq
quência de 7,5-12,5 H
Hz decorren
ntes da ativ
vidade eléttrica das cé
élulas
nervosas cereb
brais. Os cie
entistas ob
bservaram pela
p
primeiira vez que
e se o cérebro é
“sinttonizado” para
p
uma frrequência e
especifica, a dor pode ser alivia
ada. Volunttários
sadio
os foram ex
xpostos a estimulação
e
o visual e auditiva
a
em
m três frequ
uências na faixa
das ondas alfa ou a uma
a frequênci a controle.. Foram co
oletadas av
valiações de
e dor
verbal dos partticipantes após
a
a esti mulação re
epetitiva da
a parte possterior do braço
b
com um laser que
q
induziu
u dor do tip
po térmica (quente). Foi observa
ado que tanto a
estim
mulação so
onora como
o a visual das ondas do tipo alfa foi capa
az de redu
uzir a
inten
nsidade da dor em tod
das as trêss frequência
as em com
mparação co
om a frequência
controle. Apesa
ar de nestte estudo ter sido utilizado
u
um modelo de dor aguda
a
induz
zido pelo calor
c
de um
m laser em indivíduos sadios, os autores co
oncluíram que
q
a
estim
mulação de frequência
as específiccas pode influenciar na percepçã
ão da dor aguda
a
em humanos. Os autore
es ainda ssugerem qu
ue se o cérebro forr ajustado para
exprressar mais
s ondas do
o tipo alfa , a dor po
ode ser reduzida em
m pacientes
s que
sofre
em também
m com cerrtos tipos de dor crô
ônica. Agora os auto
ores preten
ndem
ampliar os estu
udos utilizando esta m
mesma ferra
amenta em
m pacientess com difere
entes
tipos
s de dores crônicas e salientam
m que este
e tipo de abordagem
a
m pode ser uma
terap
pia segura e simples para
p
o trata
amento da dor.
Referência: Ec
csy K, Jon
nes AK, B
Brown CA.. Alpha-range visua l and aud
ditory
stimu
ulation reduces the pe
erception o
of pain. Eur J Pain. 201
17, (3):562
2-572.
Alertta submetid
do em 04/1
11/2016 e a
aceito em 29/11/2016
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2. E
Estudos ap
pontam eficácia de
e AINES no
n tratam
mento de osteoartriite e
artriite reumattoide
A do
or provoca
ada por essas
e
pato
ologias é frequentem
mente trattada com antiinflam
matórios não esteroid
dais, entrettanto o usu
uário se sen
nte desconffortável frente a
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tanta
a variedade
e desses medicamento
os, necessitando de mais
m
estudo
os comprov
vando
supe
erioridade mediante
m
a essas pato
ologias.
A osteoartrite (OA)
(
e a arrtrite reum
matoide (AR
R) são doen
nças inflam atórias crô
ônicas
que causam dores intensa
as, o que de
eixa os pac
cientes à mercê de an ti-inflamató
órios.
Entre
etanto, nem
m todo anti-inflamatórrio alivia efficientemen
nte a dor de
esses pacie
entes,
o qu
ue reduz a adesão ao
a tratame
ento adequ
uado, bem
m como ind
duz a troc
ca de
medicamento pelo
p
usuário
o.
O ca
ampo de estudos
e
de
e anti-infla
amatórios não
n
estero
oidais (AIN Es) é bastante
extenso e, muittas vezes, controverso
c
o. Uma me
eta-análise de 74 ensa
aios clínicos
s com
58.556 pacientes com ostteoartrite a
apontou que o diclofen
naco foi su perior em alívio
dos s
o comparado a outros
sintomas em osteoarttrite quando
s AINEs ou paracetam
mol. A
dose
e para trata
amento de condições d
dolorosas pelo
p
diclofenaco é enttre 75 e 150 mg
por d
dia.
Uma outra meta-anális
m
e com 1 46.524 pa
acientes de
d
176 e
ensaios clíínicos
demo
onstrou qu
ue paciente
es com OA ou AR tratados com diclofenacco (150 mg
g/dia)
tiverram melhor alívio da
a dor quan
ndo relacio
onado aos pacientes que utiliz
zaram
outro
os AINES não seletivo
os e até me
esmo os seletivos COX
X-2.
Além
m disso, o diclofena
aco parece
e acarretar menor lesão gasttrintestinal que
ibuprrofeno, nap
proxeno e celecoxibe,
c
segundo duas
d
metanálises.
Apes
sar de hav
ver muitos
s estudos que atesta
am indubittavelmente
e a eficácia do
diclo
ofenaco no alívio da dor,
d
esse e studo foi promovido
p
pela Novarrtis, o que pode
ter a
acarretado ligeira tendência na
a escolha dos estudos-objeto deste trab
balho.
Assim
m, cabem estudos mais
m
aproffundados que
q
atestem essa su
uperioridad
de do
diclo
ofenaco.
Referências:
 da Costa
a BR, Reich
henbach S,, Keller N, Nartey L, Wandel
W
S, JJüni P, Trelle S.
Effective
eness of no
on-steroida
al anti-inflammatory drugs
d
for th
he treatme
ent of
pain in knee
k
and hip
h osteoartthritis: a network meta-analysiss. Lancet. 2016;
2
387(100
033):2093-105.
 van Walsem A, Pan
ndhi S, Nix
xon RM, Gu
uyot P, Kara
abis A, Moo
ore RA. Relative
benefit-risk compa
aring diclo fenac to other
o
tradiitional non
n-steroidal antiinflammatory drugs and ccyclooxygen
nase-2 inh
hibitors in patients with
osteoartthritis or rh
heumatoid a
arthritis: a network meta-analys
m
sis. Arthritis Res
Ther. 20
015, 17:66..
Alertta submetid
do em 07/0
03/2017 e a
aceito em 07/03/2017
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3. Io
oga e seus
s benefício
os na dor n
nas costas
s
A iog
ga é uma técnica milenar que,, aliada à respiração, pode pro
ovocar impactos
muitto significattivos para o alívio de muitos sin
ntomas de diversas p atologias, como
deprressão, além da melh
hora da qu
ualidade de
e vida. Entretanto, n
no que tan
nge à
melh
hora da do
or com a io
oga, os es tudos são, geralmente, confuso
os, mas po
oucos
relattam efeitos
s adversos dessa práttica, como piora da dor nas cosstas. Na ma
aioria
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dos c
casos, a ioga não cau
usa efeitos adversos graves
g
e os
s comuns ssão semelha
antes
a outtras formas
s de exercíc
cios.
Os e
estudos rela
acionados à ioga são difíceis de
e conduzir, recheadoss de vieses
s, por
exem
mplo, a difficuldade de
d fazer u m estudo-cego, estu
udos de pe
eríodo curtto de
temp
po, conduçã
ão dos estu
udos por en
ntidades go
overnamenttais ou sem
m fins lucrattivos.
Uma meta-aná
álise publica
ada na Co
ochrane Lib
brary visou quantifica
ar os efeito
os da
ioga no tratam
mento de dor nas ccostas ines
specífica comparado ao tratam
mento
inesp
pecífico, ed
ducação ou
u outras attividades, em
e
relação
o à dor, fu nção e eve
entos
adve
ersos. E os resultados
s foram an imadores, onde a iog
ga de 3 a 6 meses pa
arece
provocar melhora significativa em pacientes
s com dor nas costa
as pequena ou
moderada. Além disso, essa
e
meta--análise demonstrou que a prob
babilidade de a
ioga provocar piora
p
na do
or nas costa
as é semelhante a ou
utras forma
as de exerc
cícios.
Por isso, há nec
cessidade de
d mais dad
dos que de
emonstrem benefícios à longo prazo e
inforrmações me
elhores com
mparativas do ioga com os outros exercícioss físicos.
Pilkington K, Vempati R, D'Adam
Referência: Wie
eland LS, Skoetz
S
N, P
mo CR, Berman
BM. Yoga treatm
ment for ch
hronic non--specific low
w back pain
n. Cochrane
e Database
e Syst
Rev. 2017; 1:C
CD010671.
Alertta submetid
do em 10/0
02/2017 e a
aceito em 21/02/2017
2
7.
4. Dor intensa
a em veter
ranos milittares
Este estudo forrnece estimativas naciionais da prevalência de veteran
nos militares dos
Estad
dos Unidos
s com dorr severa, e compara
a veteranos
s com não
o veterano
os da
mesm
ma idade e sexo. Os dados uti lizados são
o da Pesquisa Nacion al de Saúd
de de
2010
0 a 2014
4 com 67.696 adu
ultos que completa
aram o S
Suplemento
o de
Func
cionamento
o e Deficiên
ncia de Ad ultos. Os participante
p
es com dorr intensa foram
f
identtificados uttilizando um
m sistema validado de
d codificação da gra
avidade da dor.
Estim
ma-se que 65,5% dos
s veterano s militares dos EUA relataram d
dor nos últtimos
três meses, com 9,1% cla
assificados como tend
do dor inte
ensa. Em co
omparação
o com
os ve
eteranos, uma
u
relação menor d e não vete
eranos relattaram dor (56,4%) ou dor
inten
nsa (6,4%)). Considerrando que os veteran
nos com id
dades entre
e 18 e 39 anos
apresentaram taxas de prevalênci a significa
ativamente maiores d
de dor inttensa
(7,8%
%) do que
e os não ve
eteranos de
e idade semelhante (3,2%),
(
os veteranos
s com
idade
e igual ou superior
s
a 70 anos ap
presentaram
m menor prrobabilidad e de apresentar
dor s
severa (7,1
1%) do que
e não veterranos (9,6%
%). Os vetteranos do sexo masc
culino
(9,0%
%) apresen
ntaram maior probabiilidade de apresentar
a
dor intensa
a do que os
s não
veteranos também do se
exo mascu lino (4,7%
%). Entretanto, não h
houve diferença
estattisticamentte significan
nte entre o
os dois gru
upos femininos. A pre
evalência de
e dor
inten
nsa foi significativame
ente maior nos veteranos com do
or lombar ((21,6%), dor na
mandíbula (37,5%), dore
es de cabe
eça severas ou enxa
aqueca (26
6,4%) e do
or no
pescoço (27,7%
%) que nos não vete
eranos com
m essas con
ndições (re
espectivamente:
16,7%, 22,9%, 15,9% e 21,4%). E
Embora os
s veteranos
s (43,6%) tivessem maior
m
probabilidade de
d apresen
ntar doress nas artic
culações do que os não veterranos
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(31,5
5%), não houve diferença na prevalênc
cia de dor grave asssociada a essa
cond
dição.
Referência: Nahin RL. Se
evere Pain in Veteran
ns: The Efffect of Age
e and Sex,, and
Comparisons With
W
the Gen
neral Popullation. J Pain. 2017, 18(3):247-2
254.
Alertta submetid
do em 06/0
03/2017 e a
aceito em 07/03/2017
0
7.
5. Prrojeto Dorr On Line
Nestta edição 20
00 apresentamos tam
mbém este alerta
a
sobre
e um traballho sobre o DOL
na re
evista de extensão
e
universitária
a da Univerrsidade de Brasília. O trabalho versa
v
sobre
e o que é o Projeto Dor On Line,, no que tange os seus aspectos de extensã
ão no
âmbito da UnB
B. Neste trrabalho os pesquisado
ores enfoca
am aspecto
os educacionais
envo
olvidos na construção
o das ediçções mens
sais do Boletim Dor on line e nas
impliicações dis
sso para a formação do profiss
sional de Saúde,
S
sob
bretudo para os
participantes extensionisttas, gradua
andos da Faculdade
F
de
d Ceilândi a. Este aspecto
educ
cacional coiincide este semestre com a inic
ciativa que estamos e
experimenta
ando,
em b
busca da sinergia de ensino,
e
pessquisa e extensão, com
m a oferta da disciplin
na de
“Red
dação e publicação de
e trabalhoss científicos
s 1” do pro
ograma de Pós Gradu
uação
em C
Ciências e Tecnologias
T
s em Saúde
e da Faculd
dade de Ceilândia junttamente co
om as
reuniões de pauta e participação de
e mestrand
dos, doutorandos e ex
xtensionista
as na
FCE, de maneirra institucio
onal.
Referência: Nascimento, PGBD, Fun
nez, MI, Fe
erreira, SH
H. Projeto Boletim Do
or on
Line:: Projeto educacional
e
l desenvolv
vido dentro
o das atrib
buições de um Projetto de
Extensão de Aç
ção Continu
uada, Unive
ersidade de
e Brasília. Participação
P
o. 2016, 29
9: 2029
Alertta submetid
do em 26/0
03/2017 e a
aceito em 26/03/2017
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6. C
Canal Nav
v1.1 regulla a excittabilidade de nocic
ceptores e
envolvidos na
hipe
ersensibilid
dade mecâ
ânica
A importância dos
d canais de sódio na
a dor vem sendo
s
demonstrada h
há alguns anos e
já de
escrevemos
s diversas vezes aqu
ui na nossa
a página do
o DOL algu
umas novid
dades
sobre
e o assunto. Contudo
o, a maioria
a dos estud
dos foca no
os canais d
de sódio do
o tipo
TTX--resistentes
s, o Nav1.8 e o Nav
v1.9 (para saber um pouco ma
ais sobre estes
cana
ais de só
ódio veja nosso ed
ditorial pu
ublicado em dezem bro de 2015,
2
http:://www.doll.inf.br/Htm
ml/EditoriaissAnteriores
s/Editorial18
85.pdf). E
Entre os canais
de s
sódio voltag
gem-depen
ndentes qu e são sensíveis à TT
TX e que a
até o mom
mento
eram
m pouco relacionados à dor, está o canal Na
av1.1. De fato, a maio
oria dos esttudos
onstrou qu
demo
ue o Nav1..1 estava mais assoc
ciado a desordens no
o SNC, como a
epile
epsia, o autismo e a doença de
e Alzheimerr. Em 2007
7 foi relata
ado que o canal
Nav1
1.1 estava envolvido em
e um tipo
o de mutação genética
a do tipo ga
anho de função,
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que é a enxaqueca do tip
po 3, um ttipo de enx
xaqueca he
ereditária (d
discutimos esse
assunto no ale
erta 7 da seguinte
s
ed
dição http://www.dol.inf.br/Htm
ml/Bau/Edica
ao-896.pdf). No enttanto, o pa
apel do can
nal Nav1.1 na enxaqu
ueca não fo
oi relaciona
ado a
uma ação nos
s neurônios sensoria
ais nocicep
ptivos e sim a outro
os mecanismos
centrrais. Com essa questtão em abe
erto (de um possível envolvime
ento dos canais
c
Nav1
1.1 na dor)), pesquisad
dores dos E
EUA e Austtrália se pro
opuseram a um desaffio de
enco
ontrar na natureza po
ossíveis liga
antes dos canais
c
Nav1.1. Primeiiro os cientistas
fizera
am um scrreening de toxinas prresentes em
m venenos de aranha
as, escorpiõ
ões e
cento
opeias, na habilidade
e destas tox
xinas em ativar
a
neurrônios nocicceptivos. Foram
F
enco
ontrados no
o veneno da
d tarântula
a Heterosc
codra macu
ulata dois p
peptídeos ativos
a
capa
azes de altterar a exc
citabilidade de neurônios periféricos. Apóss uma série de
expe
erimentos os pesquis
sadores id
dentificaram
m a estrutura desse
es peptíde
eos e
valid
daram com
mo um dos
s compone
entes ativo
os do vene
eno o Hm
m1a, o qua
al foi
sinte
etizado e utilizado a versão
v
sinttética do pe
eptídeo nos
s experime
entos seguiintes.
Foi o
observado que o peptídeo Hm1 a ativa esp
pecificamen
nte os can ais de sódio do
Além disso
subtipo Nav1.1
1 em cultu
ura de neu
urônios sensoriais pe
eriféricos. A
o, foi
carac
cterizado que
q
o canal Nav1.1 é expresso principalme
p
nte em fibrras mieliniz
zadas
do tipo A, e não em fibras não miel inizadas do
o tipo C, em
m neurônio
os do gângllio da
raiz dorsal. A seguir
s
os autores fora
am estudarr se a ativa
ação de Na
av1.1 nas fibras
f
nocic
ceptivas es
staria envollvido no co
omportamen
nto de dor.. De fato, ffoi demonstrado
que o peptídeo
o sintético Hm1a indu
uziu uma resposta
r
no
ocifensiva robusta, sem a
prese
ença de um
ma inflamaç
ção neurog
gênica, e induziu uma intensa hi persensibilidade
mecâ
ânica, mas não térmic
ca, e estes comportam
mentos noc
ciceptivos fo
oram atenu
uados
tanto
o pela inibiição farmac
cológica co
omo pela de
eleção genética do ca
anal Nav1.1
1 nos
nocic
ceptores.
Os p
pesquisadorres ainda demonstrara
am no intestino que as
a fibras m
mecano-sens
síveis
intes
stinais de alto
a
limiar expressam
m uma grande quantiidade de ccanais Nav1.1 e
mosttraram que
e a toxina Hm1a aum
menta a se
ensibilidade
e dessas fib
bras no modelo
anim
mal que mimetiza
m
a Síndrome
e do Inte
estino Irritável (SII)), uma do
oença
carac
cterizada por
p
dor me
ecânica, sug
gerindo qu
ue o canal Nav1.1 esttá envolvid
do na
hiperrsensibilida
ade mecân
nica na S
SII. Em conjunto os dados deste es
studo
demo
onstram um papel in
nesperado para os ca
anais de só
ódio Nav1. 1 em regu
ular a
excittabilidade das
d
fibras nociceptiva
as que me
edeiam a dor
d
mecân ica abrindo
o um
novo
o campo de
e estudo para o papel dos canais Nav1.1 em
m diferentess tipos de dores
d
associadas com sensibilização m
mecânica (como enx
xaqueca) e
e, ainda, que
bloqu
ueadores destes
d
canais possam vir a surgirr como pote
entes analg
gésicos.
Referência: Ostteen JD, He
erzig V, Gil christ J, Em
mrick JJ, Zh
hang C, Wa
ang X, Castro J,
cia-Caraballlo S, Grun
ndy L, Rycchkov GY, Weyer AD, Dekan Z
Z, Undheim
m EA,
Garc
Alew
wood P, Stu
ucky CL, Brierley
B
SM , Basbaum
m AI, Bosmans F, Kin
ng GF, Juliu
us D.
Selec
ctive spide
er toxins re
eveal a rolle for the Nav1.1 cha
annel in m
mechanical pain.
Natu
ure. 2016, 534(7608):
5
:494-9.
Alertta submetid
do em 21/1
10/2016 e a
aceito em 29/11/2016
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7. Diferentes efeitos de
e drogas
A do
or neuropáttica ainda não tem ttratamento satisfatório para a m
maior parte
e dos
pacie
entes. No que
q
diz resp
peito à dor nociceptiva, as maniffestações e
espontâneas das
dime
ensões sensoriais e afetivas
a
ou motivacionais foram
m identificad
das e valid
dadas
neste
es paciente
es. Em contraste, os e
estudos animais de dor neuropá
ática têm fo
ocado
quas
se exclusiv
vamente em
e
compo
ortamentos
s nocivos evocados que reflletem
hiperrsensibilida
ade a estím
mulos mecâ
ânicos e té
érmicos. Ne
este estudo
o foi utiliza
ado o
grooming espontâneo parra avaliaçã o da dor não
n
evocada em ratoss com conttrição
do ra
amo infrao
orbital no nervo
n
trigêm
meo (ION--CCI) e filamentos de
e Von Frey para
avaliiação da hip
peralgesia mecânica.
As d
drogas testadas foram
m Carbama
azepina (30
0 mg/dia), baclofeno (1,06 mg//dia),
morffina (5 mg//dia), e clomipramina
a (4,18 mg//dia) admin
nistradas m
mediante bo
omba
demonstra
osmó
ótica. Os resultados
r
am que os animais contritos ap
presentam mais
respo
ostas de grooming
g
fa
acial do qu
ue os anim
mais sham, e que o ttratamento com
enquanto que
carba
amazepina e baclofen
no foi capa z de diminuir essas respostas,
r
e
q
a
morffina e a clomipramin
na não red
duziram es
ssas respos
stas. Entre
etanto todo
os os
trata
amentos foram capazes de reve
erter a hiperalgesia mecânica
m
a
após 13 dia
as da
cirurrgia. Os re
esultados obtidos co
om carbam
mazepina e baclofeno
o proporcio
onam
supo
orte farmac
cológico parra o uso do
o grooming facial como medida ccomportam
mental
da d
dor neuropática espontânea e v
validam ain
nda mais o modelo IIoN-CCI pa
ara o
estud
do da dor neuropática
n
a trigemina l.
Os d
diferentes efeitos
e
dos
s fármacos nos sinais
s de dor neuropática espontâne
eos e
evoc
cados indicam que diferentes m
mecanismos neuropattológicos p
podem esta
ar na
base
e destes diferentes
d
sintomas somatosse
ensoriais no
n modelo IoNCCI. Uma
aborrdagem bas
seada em mecanismo
m
o pode, porrtanto, ser necessária
a para tratar de
maneira mais eficaz
e
a dor neuropáticca trigeminal.
Referência: De
eseure K, Hans GH. Differentia
al drug effe
ects on sp
pontaneous
s and
evok
ked pain be
ehavior in a model of trigeminal neuropath
hic pain. J Pain Res. 2017,
2
10:2
279-286.
Alertta submetid
do em 26/0
02/2017 e a
aceito em 08/03/2017
0
7.
8. Bloqueio de
e canais pannexin-1
p
1 microgliais alivia a gravida de da retiirada
de o
opioides em
m roedore
es sem afe
etar a anallgesia
Os o
opioides são essenciais para o ttratamento da dor. No
N entanto,, ao términ
no do
trata
amento com
m estes fárrmacos, mu
uitos pacientes desen
nvolvem um
ma síndrom
me de
abstiinência, a qual
q
é muitto debilitan te. Na tenttativa de aliviar ou eviitar os sintomas
aversivos de ab
bstinência, muitos ind
divíduos co
ontinuam fa
azendo uso
o de opioides. A
ada é, porttanto, um ponto fund
damental para o uso de opioidess em indivíduos
retira
depe
endentes. Entretanto
o os meccanismos pelos qua
ais os op
pioides causam
depe
endência sã
ão pouco co
ompreendid
dos e faltam
m terapias que
q
atenue
em ou evite
em os
sinto
omas de ab
bstinência.
Em um estudo
o publicado
o na Naturre Medicin
ne em jane
eiro de 20
017, os au
utores
mosttraram que
e o canal pannexin-1
p
(Panx1) microglial
m
seria
s
um ca
andidato a alvo
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terap
pêutico na melhora dos sintom
mas da re
etirada de opioides. Sabe-se que
q
a
ativa
ação de Pan
nx1 na mic
croglia libe ra ATP durrante a retirada de m
morfina. Bas
seado
nessa informaç
ção os auto
ores usaram
m ferramen
ntas genéticas e farm
macológicas para
demo
onstrar que
e a ativaçã
ão do cana l Panx1 é um mecanismo funda
amental através
do qual a micro
oglia causa
a a facilitaçção sináptic
ca de longo
o prazo noss neurônios das
lâmin
nas I e II no corno dorsal
d
da m
medula esp
pinal de ro
oedores, um
m local de ação
princ
cipal para a analgesia dos opioid
des. Esta fo
orma de hip
perexcitabi lidade neurronial
é um
ma caracterrística da retirada.
r
No
o estudo, ficou
f
demonstrado qu
ue este prin
ncípio
centrral de retirrada ocorre
e diretamen
nte na med
dula espinal de anima
ais tratados
s com
morffina.
Em rresumo, os
s resultados
s desse esttudo mostrram que a liberação d
de ATP mediada
por Panx1 a partir
p
da microglia
m
é necessária para a remoção de morfina
a em
roedores e qu
ue bloquea
ar Panx1 a
alivia a grravidade da retirada sem afettar a
analg
gesia dos opioides.
o
Referencia: Bu
urma NE, Bonin RP,, Leduc-Pe
essah H, Baimel
B
C, Cairncross
s ZF,
Mous
sseau M, Shankara
S
JV
V, Stemko wski PL, Baimoukham
B
metova D, Bains JS, Antle
MC, Zamponi GW, Cahilll CM, Borrgland SL, De Konin
nck Y, Tra
ang T. Blocking
micro
oglial pann
dents. Nat Med.
nexin-1 channels allev
viates morp
phine withdrawal in rod
2017
7 Mar,(3):3
355-360.
Alertta submetid
do em 02/0
02/2017 e a
aceito em 08/02/2017
0
7.
9. O papel do canal PIEZO2 na m ecanosensitização humana
h
Desd
de o noss
so editorial de Deze
embro de 2014, “Transdução em neurrônios
sensoriais”, mu
uitas pesquisas foram feitas com
m o canal PIIEZO2. Este
e alerta é sobre
s
uma pesquisa clínica que mostra o papel deste
d
canal na meca
anosensitização.
Estud
dando dois
s pacientes
s com varriações gen
néticas esp
pecíficas oss pesquisad
dores
cons
seguiram verificar
v
a existência de sintom
mas esqueléticos e n
neuromuscu
ulares
único
os ligados a varianttes inativa
adoras de PIEZO2 que levava m a perda de
acuid
dade tátil discriminati
d
iva e proprriocepção. Com o aux
xílio de esttudos funcionais
de im
magem, en
nsaios de RNA
R
mensa
ageiro e tes
stes psicossociais e ccinemáticos
s este
estud
do conseguiu estabe
elecer a lig
gação entre o canal PIEZO2 e a perce
epção
mecâ
ânica a parrtir de dado
os clínicos.
Referência: Chesler AT, Szczot M, Bharucha--Goebel D, Čeko M, Donkervoo
ort S,
Laub
bacher C, Hayes LH,, Alter K, Zampieri C, Stanley
y C, Inness AM, Mah
h JK,
Gros
smann CM, Bradley N,, Nguyen D
D, Foley AR
R, Le Pichon
n CE, Bönn
nemann CG. The
Role of PIEZO2
2 in Human
n Mechanossensation. N Engl J Med.
M
2016, 375(14):1
13551364
4. Epub 201
16 Sep 21.
Alertta submetid
do em 14/1
11/2016 e a
aceito em 08/12/2016
0
6.
10. M
Mecanism
mo de alter
ração na p
percepção dolorosa do
d autista
a
O au
utismo tem
m sido cada
a vez maiss estudado
o, e menos
s considera
ados do qu
ue os
sinto
omas sociais da doença, são oss sensoriais
s: alteraçõe
es na perccepção de sinais
s
como
o dor, feb
bre, fome e sede. A sensibilid
dade anorm
mal à dorr é comum
mente

7

www
w.dol.innf.br
associada aos distúrbios do especttro autista e pode afetar signifficativamen
nte a
qualiidade de vida dos indiivíduos aut istas.
Alguns grupos de pesquisa vem bu
uscando en
ntender como se dá a disfunçã
ão na
perce
epção dolo
orosa em pacientes
p
a
autistas. Um trabalho
o publicado
o recentem
mente
mosttra a participação de
e uma protteína da fa
amília SHA
ANK nesse contexto. Essa
família represe
enta uma plataform
ma que re
egula a trransmissão pós siná
áptica
gluta
amatérgica. Mutações
s no gene responsáve
el pela exp
pressão de
e SHANK 3 está
prese
ente em cerca
c
de 2%
2
dos pa
acientes autistas. Ne
este traballho, os au
utores
mosttram que SHANK3
S
esttá expresso
o em neurô
ônios do gâ
ânglio da ra
aiz dorsal (GRD)
e no
os terminais
s pré-sináp
pticos da m
medula esp
pinhal. A de
eleção de S
SHANK3 re
esulta
em rredução na percepção
o de estímu
ulos térmico
os nocivos durante do
ores inflama
atória
e ne
europática. O mesmo
o pode serr observado quando SHANK3 é seletivam
mente
delettado de ne
eurônios qu
ue expresssam Nav 1.8. O trabalho també
ém mostra
a que
SHAN
NK3 é capa
az de regular a expresssão e inte
eragir direta
amente com
m os recep
ptores
TRPV
V1 via res
síduos de prolina. A
Além disso
o, a dor espontânea
e
a induzida pela
capsaicina, red
duz as corrrentes sin
nápticas ex
xcitatórias tanto no GRD como na
medula espinal. Também
m, o knock
kdown parrcial da ex
xpressão d
de SHANK3
3 em
neurrônios do GRD de hum
manos anula
a a função de TRPV1.
Este é um dos
s únicos tra
abalhos qu
ue investiga
a os mecan
nismos fisi ológicos (e
e não
apen
nas psicológicos e co
omportamen
ntais) da alteração
a
na
n percepçção doloros
sa do
autis
sta. Vale a pena pensa
ar mais sob
bre esse assunto!
Referencia: Han Q1, Kim
m YH1, Wan
ng X2, Liu D1, Zhang ZJ1, Bey
y AL3, Lay
y M1,
Chan
ng W1, Berta T1, Zhan
ng Y1, Jian g YH4, Ji RR5.
R
SHANK
K3 Deficien cy Impairs Heat
Hype
eralgesia and TRPV1 Signaling
S
in
n Primary Sensory Ne
eurons. Ne
euron. 2016
6 Dec
21;9
92(6):1279--1293. doi:: 10.1016/jj.neuron.20
016.11.007
7. Epub 201
16 Dec 1.
Alertta submetid
do em 06/1
12/2016 e a
aceito em 07/03/2016
0
6.
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