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1. Attividade fíísica para o controle
e descend
dente da dor em idos
sos saudá
áveis
Um estudo realizado po
or um gru po de pes
squisadores
s de India
anápolis (U
USA),
publiicado no re
enomado periódico
p
Pa
ain, avaliou
u 51 idosos
s saudávei s e obteve
e dois
resultados chav
ves que relacionam a atividade física
f
com a modulaçã
ão endógen
na da
nesta população.
dor n
O prrimeiro resu
ultado conffirma a hip
pótese leva
antada pelo
os autores de que aqueles
que realizam maior
m
quantidade de attividade fís
sica modera
ada e vigorrosa exibiam
m um
quad
dro de melh
hora dos fa
atores faciliitadores da
a dor, ou se
eja, eram m
mais resiste
entes
à dor.
Porém, o segundo resulta
ado descritto pelos au
utores não corrobora com a hipótese
anteriormente comentada
a. Observou
u-se que os
o idosos sa
audáveis q
que faziam mais
ativid
dades físic
cas leves ou tiveram
m um com
mportamento sedentá
ário, obtiv
veram
resultados satis
sfatórios na melhora da função
o inibitória da dor, ou
u seja, sen
ntiam
menos dor.
É im
mportante ressaltar que os m
mecanismos
s biológicos
s exatos subjacente
es ao
controle descen
ndente da dor com o envelhecimento perrmanecem desconhec
cidos.
Porém, já é des
scrito que o envelheccimento esttá associado
o à elevaçã
ão dos níve
eis de
estre
esse oxida
ativo e degradação do sistema inflam
matório, o que induz a
sensibilização do
d sistema nervoso pe
eriférico e central atra
avés de vá
árias vias, e que
pode
e ser retard
dado com a realização de exercíc
cios aeróbic
cos.
Outrro mecanismo potenc
cial que po
oderia iniciar uma discussão so
obre o seg
gundo
resultado encon
ntrado envo
olve aumen
nto na disp
ponibilidade
e de seroto nina no sis
stema
nervoso central através da
d prática de atividad
des físicas leves e o comportam
mento
sede
entário com
m atividade
es prazerossas. Por ex
xemplo, um
ma forma d
de liberaçã
ão da
serottonina rellacionada a não praticar nenhum
n
tipo de a
atividade física
(com
mportamentto sedentário) seria e
estar em uma
u
situaç
ção conforttável e faz
zendo
algo que seja prazeroso.
p
Agorra os pesquisadores pretendem
m expandir o estudo e observa
ar se o tip
po de
ativid
dade física influencia no padrão de modulação da dor em idosos..
Referência: Na
augle, K.M.; Ohlman
n, T.; Nau
ugle, K.E.; Riley, Z.A
A.; Keith, N.R.
Phys
in older ad
sical activitty behaviou
ur predicts endogeno
ous pain modulation
m
dults.
Pain 158(3):383-390. 201
17.
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2. To
olerância da morfina é depen
ndente da sinalizaçã
ão do recep
ptor do tip
po µ
Mediicamentos analgésico
os da classse dos opioides, com
mo a morffina, contin
nuam
send
do o pilar principal parra o tratam
mento das dores
d
crônic
cas. No enttanto, apes
sar de
bons
s analgésic
cos, essa classe
c
de medicame
entos vem acompanh
hada de alguns
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efeitos adverso
os indesejados, tais c omo a tole
erância e a hiperalgessia induzida
a por
opioiides (opioid
d-induced hyperalgessia, OIH). A tolerância analgésiica pode ocorre
o
devid
do ao uso crônico de opioides, q
que faz com
m que a eficácia do re
emédio dim
minua
gradativamente
e, o que lev
va a um au mento da dose
d
necessária para se ter um efeito
e
gésico sattisfatório. Estratégiass terapêutticas para minimizarr estes effeitos
analg
indes
sejáveis sã
ão necessárias para m
melhorar a segurança
a dos pacie
entes, redu
uzir a
incidência de dependência
a e a morta
alidade rela
acionada ao
os opioides.. Nesse sen
ntido,
um e
estudo pub
blicado por pesquisad
dores amerricanos encontrou que
e a tolerân
ncia à
morffina está relacionada à sinaliza ção do seu receptor do tipo µ nos neurrônios
nocic
ceptivos pe
eriféricos, aqueles
a
qu
ue conduze
em a inform
mação dolo
orosa, mas
s não
nos que são ex
xpressos na
a micróglia espinhal. Os autores
s demonstra
raram ainda
a que
o blo
oqueio da sinalização
s
µ opioide nos nocice
eptores elim
mina a tole
erância induzida
pela morfina e, o mais im
mportante, sem afeta
ar o seu effeito analgé
ésico. Os dados
d
deste
e estudo sugerem
s
que o dese
envolvimento de estrratégias terrapêuticas para
interrromper a sinalização
o µ opioid e periférica podem ser uma a
alternativa para
mantter o contrrole adequa
ado e dura douro da dor,
d
ao mesmo tempo
o que limitam o
aumento escalo
onado das doses dos opioides, que
q
são potencialmen
nte nocivas para
os pa
acientes.
Referência: Co
order G, Tawfik
T
VL, Wang D, Sypek EI, Low SA,, Dickinson
n JR,
Soto
oudeh C, Clark JD, Barres BA, Bo
ohlen CJ, Scherrer
S
G.. Loss of μ opioid receptor
signa
aling in nociceptors, but not m icroglia, ab
brogates morphine
m
to
olerance without
disru
upting anallgesia. Nat Med. 201
17 Feb;23(2):164-173
3. doi: 10..1038/nm.4
4262.
Epub
b 2017 Jan 16
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3. A cetamina
a intraope
eratória re
eduz o con
nsumo de
e opioides em pacie
entes
com
m dor crôniica com de
ependênciia de opioiides
Cetamina é um
m antagonista do recep
ptor N-mettil-d-asparta
ato que se mostrou útil na
redução da dorr pós-opera
atória agud
da e do con
nsumo analgésico em uma varie
edade
de in
ntervençõe
es cirúrgica
as com via
as de administração variáveis. Pouco se sabe
sobre
e sua eficácia em pacientes
p
d
dependente
es de opioides com história de
e dor
crônica. O estu
udo, realiza
ado em ho
ospital univ
versitário na
n Dinama rca, levanttou a
hipóttese que a cetamina reduziria o consumo de opioide
es no pós-o
operatório nesta
popu
ulação de pacientes.
go e controlado
O es
studo foi um
m ensaio clínico
c
rand
domizado, prospectivo
p
o, duplo-ceg
com placebo en
nvolvendo pacientes d
dependente
es de opioiides subme
etidos à cirrurgia
de co
oluna lomb
bar. Cinquenta e dois d
doentes no
o grupo de tratamento
o receberam
m 0,5
mg / kg de cettamina por via intrave
enosa durante a induç
ção da ane
estesia e iniiciouse um
ma infusão
o contínua a 10 microg
gramas kg (-1) min (-1) na indu ção e terminouse ao fechar a ferida. Ciinquenta p
pacientes no grupo placebo rece
eberam solução
salina de volum
me equivale
ente. Os pa cientes foram observa
ados duran
nte 48 h no
o pósoperratório e se
eguidos em
m 6 semana
as. O desfe
echo primárrio foi o co
onsumo de 48-h
de m
morfina.
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O co
onsumo to
otal de morfina (eq uivalentes de morfin
na) foi sig
gnificativam
mente
reduzido no gru
upo de trattamento 48
8 h após o procedime
ento. Tamb
bém foi reduzido
24 h e 6 seman
nas após. A intensida de média da
d dor relatada foi sig
gnificativam
mente
reduzida na un
nidade de tratamento pós-aneste
esia e às 6 semanas. Os grupos
s não
apresentaram diferenças nos efeito
os colatera
ais conhec
cidos de ccetamina ou
o de
opioiides.
A ce
etamina in
ntra-operató
ória reduzziu o cons
sumo de opioides
o
no
o período pósoperratório de 48
4 horas em paciente
es depende
entes de op
pioides com
m dor crônica. A
cetam
mina tamb
bém pode reduzir o consumo de
d opioides
s e a inte
ensidade da
a dor
durante o perío
odo pós-operatório ne
esta popula
ação de pac
cientes, se m aumento
o nos
efeitos colatera
ais.
Referência: Nie
elsen RV, Fo
omsgaard JJS, Siegel H,
H Martusev
vicius R, Ni kolajsen L, Dahl
JB, M
Mathiesen O.
O Intraope
erative kettamine reduces immediate posto
operative opioid
o
cons
sumption after
a
spinal fusion ssurgery in chronic pain
p
patien
nts with opioid
o
depe
endency: a randomized, blinded trial. Pain. 2017; 158(3):463-47
70.
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eio da função
4. F
Fatores ps
sicossociaiis predize
em analge
esia opioid
de por me
opio
oide endóg
gena?
Um estudo div
vulgado rec
centemente
e avaliou a relação entre a an
nalgesia op
pioide
endó
ógena e fattores psico
ossociais ne
egativos, re
evelando uma forte l igação entre os
dois.. Os pesqu
uisadores encontrara
e
m que aqueles indiv
víduos que
e apresenta
avam
fatorres psicoss
sociais negativos aum
mentados, como ansie
edade, raiv
va, baixa autoestim
ma e depres
ssão, obtiveram uma resposta aumentada à analgesia
a à morfina
a.
A dor crônica de moderada a forte po
ode ser abo
ordada atra
avés do uso
o de analgé
ésicos
ntanto não se tem pre
editores validados em
m relação a sua eficácia. Já
opioiides, no en
se s
sabe que fatores
f
psicossociais negativos aumentad
dos estão relacionad
dos a
ue estudos
menor função opioide
o
end
dógena e qu
s clínicos têm associad
do tais fato
ores a
uma possível re
edução da resposta a
analgésica opioide, o que refletirria por exe
emplo
em m
maior neces
ssidade de analgésico
os em pós-o
operatórios.
Foram analisad
dos 89 porttadores de lombalgia crônica su
ubmetidos a um prottocolo
para avaliação do nível de dor, p
presença e o grau dos
d
fatore
es psicosso
ociais.
Obse
ervou-se que
q
quanto
o maior o
os escores
s psicossoc
ciais nega tivos, maiior a
analg
gesia à mo
orfina; que maiores e
escores em efeitos po
ositivos esttão relacion
nados
com menor analgesia
a
à morfina;; que me
elhores esc
cores psico
ossociais estão
relac
cionados com menorr função o
opioide endógena e que uma menor fu
unção
analg
gésica opio
oide endóge
ena está asssociada co
om uma maior respossta analgés
sica à
morffina.
O es
studo concluiu que quanto mel hor o hum
mor, maior a atividad
de endógen
na do
Siste
ema Nervos
so Central e menor a exposição
o a analgés
sicos para rredução da
a dor,
send
do o invers
so também
m verdadeiiro. Logo, pacientes com hum
mor reduzid
do se
bene
eficiariam além de analgésicoss opioides
s também de outrass práticas não
medicamentosa
as como: ac
cupuntura, exercícios aeróbicos, dentre outtras.
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Referência: Joh
hn W. Burnsa, Stephe
en Bruehl, Christopher
C
r R. France
e, Erik Schu
uster,
Daria
a Orlowsk
ka, Asokum
mar Buvan
nendran, Melissa
M
Ch
hont, Rajn
nish K. Gupta.
Psychosocial fa
actors predict opioid a
analgesia through
t
endogenous opioid func
ction.
Pain.. 2017; 158
8(3):391-9
99.
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5. A dor inten
nsa influe
encia o pro
ocessame
ento cortic
cal de estíímulos vis
suais
projetados so
obre a pele
e sensibiliz
zada
Pesq
quisadores da
d Bélgica demonstra
aram em es
studo recen
nte que os mecanismo
os de
sensibilização central
c
vão bem além do sistema
a nociceptiv
vo. A sensiibilização é uma
form
ma de apren
ndizado implícito prod
duzido pela
a exposição
o a um esttímulo nociv
vo. A
sensibilização após
a
lesão aumenta a responsiv
vidade de nociceptore
es e aumenta a
trans
smissão sin
náptica do estímulo
e
no
ociceptivo ao
a sistema nervoso ce
entral.
No e
estudo em questão, os pesquiisadores co
ontaram com a cola
aboração de
d 26
estud
dantes que
e participaram dos e
experimento
os. Fizeram
m estimula
ação elétric
ca de
alta frequência
a no anteb
braço dos estudantes
s e depois avaliaram
m a hiperalgesia
mecâ
ânica e res
sponsividad
de a um esstímulo vis
sual projeta
ado no me
esmo anteb
braço.
Obse
ervaram qu
ue a hipera
algesia e o aumento na responsividade a estímulo visual
v
ocorriam em te
empos distintos. Aind
da, a respo
osta ao estímulo visua
al no anteb
braço
sensibilizado re
esultava em
m aumento
o das respo
ostas cereb
brais. Um d
dos mecanismos
de in
ndução da sensibilizaç
ção e inten
nsa ativação
o de nocice
eptores apa
arenta afetar de
form
ma seletiva as resposta
as aos estíímulos entrregues à pa
arte do corrpo sensibilizada
e po
oderia ser esclarecido
o por um melhorame
ento específico da co
omunicação
o dos
neurrônios nocic
ceptivos me
edulares. E
Em outras palavras,
p
a sensibiliza
ação relacio
onada
com alterações no sistema nervoso ccentral não
o estão resttritas às via
as nocicepttivas,
pode
endo afetar igualmen
nte outras modalidad
des sensorriais, princiipalmente se a
modalidade transmite info
ormações re
elevantes para
p
a parte
e do corpo sensibilizad
da.
Referência: Torrta DM, Van
n Den Broe
eke EN, Filb
brich L, Jac
cob B, Lam bert J, Mou
uraux
A. In
ntense pain
n influences the cortiical processing of visual stimuli projected onto
the s
sensitized skin.
s
Pain. 2017;
2
158((4):691-697.
Alertta submetid
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6. T
Terapia de
e emissão de luz p
por diodo induz ana
algesia em
m modelo
os de
nociicepção em
m camundongos
A LEDT (do inglês, Light Emitting
E
Dio
ode Therap
py) é uma categoria
c
b
bastante rec
cente
da ffototerapia e há evid
dências de que acele
era a cicattrização de
e feridas, reduz
r
proce
essos inflam
matórios e dolorosos. No entanto, existem poucos esttudos cienttíficos
sobre
e o mecaniismo de ação da LEDT
T no contro
ole da dor. Nesse senttido, o pres
sente
estud
do teve como objetivo avaliar o efeito antinociceptivo
o da LEDT em modelo
os de
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dor a
aguda, bem
m como inv
vestigar o p
possível me
ecanismo adjacente
a
a este efeitto em
camu
undongos. Para a rea
alização do
os experime
entos foram
m utilizado s camundo
ongos
Swis
ss fêmeas adultos.
a
A LEDT (890
0 nm, 390 mW e 20,8
8 J/cm²) a plicada 20 min.
redução da
antes dos expe
erimentos promoveu
p
a nocicepçã
ão de orige
em neurogênica
ção intrapl antar (i.pl.) de
(1° fase) e inflamatória (2ª fase) induzidas pela injeç
form
malina e do edema de pata. A LED
DT também
m preveniu a nocicepçã
ão induzida
a pela
injeç
ção intrape
eritoneal de
e ácido acé
ético. Adem
mais, a LED
DT preveniiu a nocice
epção
induz
zida pela injeção i.p
pl. de cap
psaicina [ag
gonista de
e receptore
es de pote
encial
trans
siente vaniloide-1 (TR
RPV1)], cina
amaldeído [ativador de
d receptorres de pote
encial
trans
siente anq
quirina-1 (T
TRPA1)], m
mentol [attivador de receptore
es de pote
encial
trans
siente mela
astatina-8 (TRPM8)], salina aciidificada [a
ativador de
e canais iô
ônicos
sensíveis a áciido (ASICs
s)] e de gllutamato (agonista de
d receptorres ionotró
ópicos
e/ou metabotró
ópicos gluta
amatérgico
os). Centrallmente, a LEDT
L
atuou
u aumentan
ndo a
latên
ncia ao estíímulo nocic
ceptivo no m
modelo de placa quente. Aliado a este resu
ultado
foi d
demonstrad
do que o siistema opio
oide está envolvido
e
no
n mecanissmo de açã
ão da
LEDT
T, uma ve
ez que se
eu efeito ffoi revertido pela naloxona
n
((antagonista de
recep
ptores opiioides). Fo
oi demonsstrado tam
mbém o envolvimen
e
to do sis
stema
aden
nosinérgico,, uma vez que seu e
efeito foi re
evertido pela cafeína (antagonista de
recep
ptores adenosinérgico
os), DPCPX
X (antagoniista de receptor A1 d
de adenosin
na) e
ZM 241385 (antagonist
(
ta de rec eptores A2A
A
de ad
denosina); e da via Largin
nina/óxido nítrico, po
ois o efeito
o da LEDT
T foi reverrtido pela L-arginina (um
precursor do óxido nítrico
o) e não pe
ela D-argin
nina (isôme
ero inativo da L-argin
nina).
Adiciionalmente
e, a LEDT foi capa z de prev
venir a nocicepção induzida pelos
ativa
adores da via PLC/PKC e AMP
Pc/PKA, como o PMA
A (ativadorr de PKC),, BK,
forsc
colina (ativa
ador de adenilato cicl ase) e a PG
GE2. Também foi dem
monstrado que
q
o
trata
amento intrratecal com
m capsaicin a (para dessensibiliza
ação das fib
bras C), alterou
a res
sposta nociceptiva da formalina e que a dessensibiliz
zação influe
enciou no efeito
e
antin
nociceptivo da LEDT. Tomados e
em conjuntto, os resultados dem
monstram que
q
o
efeito antinocic
ceptivo da LEDT se deve, em parte, ao envolvime
ento do sis
stema
opioiide, adeno
osinérgico, via L-a rginia/óxido nítrico e inibiçã
ão do sis
stema
gluta
amatérgico,, e de cana
ais TRPA1, TRPV1, TR
RPM8 e ASIICs, bem co
omo da inibição
da s
sinalização dependentte da PLC//PKC e/ou AMPc/PKA.. Assim, oss resultado
os do
prese
ente estudo suportam
m que a LE
EDT possui potencial efeito no ccontrole da
a dor,
bem como a continuidad
c
e de estud
dos pré-clínicos aproffundados, e sugerem
m que
esta terapia po
ode ser um compleme
ento útil para o tratam
mento da do
or de difere
entes
etiolo
ogias.
Referência: Pig
gatto GR, Coelho
C
IS, Aquino RS
S, Bauerma
ann LF, Sa
antos AR. LightL
apy Reduce
es Nocifensiive Behavio
or Induced by Therma
al and
Emittting Diode Photothera
Chem
mical Noxio
ous Stimuli in Mice: Evidence for the Involvemen
nt of Capsa
aicinSens
sitive Centrral Afferent Fibers. Mo
ol Neurobioll. 2016 Aprr 7. [Epub a
ahead of prrint]
Alertta submetid
do em 29/0
03/2017 e a
aceito em 04/04/2017
0
7.
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7. B
Biomarcado
ores de do
or neurop
pática na neuropatia
n
a de fibra
as nervosa
as da
pele
e
Tradicionalmente a avaliação das fibras se
ensitivas de
d pequen
no calibre, que
perce
ebem dor e temperattura, depen
nde de rela
ato subjetiv
vo do pacie
ente e isso pode
reduzir a precisão diagnó
óstica em a
algumas siituações. A avaliação
o da integridade
dessas fibras pode
p
ser fe
eita com a
algumas ferramentas, como a b
biopsia da pele,
teste
e sensório quantitativo
q
o e estímul o provocad
do por calorr.
A bu
usca por pro
ocedimento
os não inva
asivos com precisão diagnóstica
d
equiparada
a aos
proce
edimentos de referên
ncia é nece
essária parra que se mantenham
m os bene
efícios
diagn
nósticos e se
s reduzam
m os riscos dos exame
es.
O es
stímulo pro
ovocado po
or calor é um proce
edimento não invasiv
vo e possu
ui um
aparrato compo
osto por em
missor dos estímulos térmicos e eletroenccefalograma
a que
captu
ura as res
spostas co
orticais pro
ovenientes desses es
stímulos. E
Esse méto
odo é
conh
hecido como
o CHEPs (C
Contact hea
at-evoked potentials).
p
É possível verifficar que es
sse método
o de avaliar a sensibilid
dade de fib
bras de peq
queno
calibre quando
o compara
ado ao m étodo de referência
a (biópsia)) possui maior
m
sensibilidade (8
80,7%) do que especiificidade (6
69,2%), ou seja, é um
m teste útil para
descartar a pre
esença de neuropatia
a das fibras sensitiva
as da pele,, que perce
ebem
grandes mudan
nças de tem
mperatura e dor.
Além
do CHEPss predizere
m disso, fo
oi testada a capacid
dade dos resultados
r
em a
dene
ervação encontrada na
n biópsia de pessoa
as com ne
europatia. Nesse testte foi
mosttrado que existe
e
uma relação sig
gnificativa e direta enttre os resulltados do CHEPs
C
e os
s resultado
os da bióp
psia, entre tanto o desfecho (d
denervação na biópsia) é
expliicado em apenas 46%
% dos casoss.
Apes
sar de ele não explica
ar a maiorr parte dos
s casos de denervaçã
ão na bióps
sia e,
possivelmente apresentarr custo elev
vado, é um
m recurso útil para a prática clínica,
pois pode ser utilizado
u
parra descarta
ar a denervação de nervos de pe queno calib
bre.
Referência: Wu
u SW, Wang YC, Hsie h PC, Tsen
ng MT, Chia
ang MC, Ch
hu CP, Feng FP,
Lin YH, Hsieh ST, Chao
o CC. Bio
omarkers of
o neuropa
athic pain in skin nerve
n
dege
eneration neuropathy
y: contactt heat-evo
oked poten
ntials as a physiolo
ogical
signa
ature. Pain. 2017; 158
8(3):516-5
525.
Alertta submetid
do em 11/0
04/2017 e a
aceito em 11/04/2017
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8. Pa
aclitaxel e neuropattia periférrica
Um importante
e problema na utilizaçção do paclitaxel no tratamento
t
de vários tipos
de câncer é a neuropatia
a periférica observada
a nos pacie
entes, o qu
ue pode lev
var à
redução das do
osagens uttilizadas ou
u até mesm
mo a desco
ontinuação da terapia
a. Os
meca
anismos en
nvolvidos na
n neuropa
atia provocada pelo paclitaxel e os poss
síveis
alvos
s para farm
macoterapia
a ainda sã
ão mal com
mpreendidos. Trabalho
os anteriorres já
havia
am demons
strado o de
esenvolvim ento de atividade esp
pontânea e
em neurônio
os do
gâng
glio da raiz
z dorsal (GRD) de rattos tratados com paclitaxel e qu
ue os cana
ais de
cálcio
o do tipo T são elementos-cchave na regulação da excita
abilidade destes
neurrônios. Além
m disso, tra
abalhos antteriores do mesmo grrupo haviam
m sugerido uma
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corre
elação importante entre recepto
or toll 4 (T
TLR4) e aumento da expressão e/ou
ativa
ação de can
nais de cállcio do tipo
o T Cav3.2. Os resulttados comp
provaram que
q
o
paclitaxel aumenta a exc
citabilidade
e de peque
enos neurô
ônios do G
GRD, levan
ndo à
geração de atividade esp
pontânea n
neuronial (inibida apó
ós a admin
nistração de
e um
bloqu
ueador de canais de cálcio do ttipo T) e as análises imuno-histtoquímicas e de
Westtern Blot confirmaram
c
m a expre ssão aume
entada de Cav3.2 no
os neurônio
os do
GRD e corno dorsal
d
espin
nhal. Um rresultado in
nteressante
e foi a obsservação de conios do GRD e
localização e interação física
f
entre
e Cav3.2 com
c
TLR4 em neurôn
medula espinha
al, além de
e um aume
ento da con
ncentração do cálcio in
ntracelular após
ativa
ação do TL
LR4 por lipopolissacarrídeo, suge
erindo que a ativação
o antigênic
ca de
TLR4
4 pode aum
mentar a ex
xpressão e ou ativaçã
ão de Cav3.2. Ainda, a prevençã
ão da
hiperrsensibilida
ade mecânica foi sig nificativa após
a
o tra
atamento ccom inibido
or de
TLR4
4 em ratos com neuropatia induzzida por pac
clitaxel. Por último, oss resultados das
análiises em neurônios humanos tam
mbém demo
onstraram a co-localizzação de Ca
av3.2
e TL
LR4 e o aum
mento de atividade
a
e
espontânea após trata
amento com
m paclitaxe
el. Os
resultados obttidos sugerrem um p
papel impo
ortante de
e Cav3.2 n
na hiperalgesia
relac
cionada com
m a neuropatia periférrica induzid
da por paclitaxel.
Referência: Li Y, Tatsui CE, Rhine
es LD, No
orth RY, Harrison DS
S, Cassidy RM,
Johansson CA, Kosturakis
PM. Dorsall root
s AK, Edwa
ards DD, Zhang
Z
H, Dougherty
D
P
gang
glion neurons become
e hyperexciitable and increase ex
xpression o
of voltage-g
gated
T-typ
pe calcium channels (Cav3.2) in paclitaxel--induced pe
eripheral ne
europathy. Pain.
2017
7; 158(3):4
417-429.
Alertta submetid
do em 11/0
04/2017 e a
aceito em 11/04/2017
1
7.
9. M
Modelo de dor
d
crônic
ca em anim
mais induz
z aumento
o no consu
umo de álc
cool
Dor crônica e abuso
a
de álcool
á
são g
grandes prroblemas pa
ara a socie
edade e, muitas
m
veze
es, indivíduo
os recorrem
m à bebida em busca de alívio para
p
a dor. De acordo
o com
estud
dos clínicos
s, 28% dos
s pacientess com dor crônica, co
omo aquele
es que possuem
artritte, têm pro
oblemas com álcool, o que pode levar a várrias compliccações méd
dicas.
O ob
bjetivo dess
se estudo é determina
ar se o uso
o de um mo
odelo bem estabelecid
do de
dor c
crônica (ostteoartrite) por desesta
abilização do
d menisco
o medial (D
DMM) e consumo
de álcool em ca
amundongo
os é apropr iado para estudar
e
a in
ngestão da bebida induzida
pela dor.
Os a
animais forram divididos em doiss grupos: os que soffreram DMM
M (por meio de
cirurrgia, corto
ou-se o ligamento menisco-ttibial) e os contro
oles simulados
(submetidos à mesma cirurgia, ma
as sem o corte
c
do lig
gamento). Treze sem
manas
após
s a cirurgia,, foram sub
bmetidos ao
o teste de incapacidad
de para tesstar se o modelo
de o
osteoartrite
e estava fu
uncionando
o, ou seja,, para obs
servar se o
os animais
s que
tiverram o ligam
mento corttado (DMM ) apresenttavam maio
or incapaciidade funcional.
Logo
o em seguid
da, foram expostos
e
a duas garrrafas: uma de água e uma de álcool,
por 24 dias. Ao
A fim do
o experime
ento, foram
m coletada
as e analissadas amo
ostras
histo
ológicas dos
s seus mem
mbros post eriores. A concentraç
c
ão da garra
afa de álco
ool foi
aumentando grradativamente ao long
go dos dias
s. Observou
u-se incapa
acidade e danos
d
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nos membros posteriores
p
dos camu ndongos do grupo DM
MM. Além d
disso, verifficouse um aumento significattivo no con
nsumo de álcool no grupo
g
com dor crônic
ca na
conc
centração a 20%.
Em rresumo, o modelo de osteoartritte por DMM
M induziu aumento
a
no
o consumo e na
prefe
erência por álcool em
m compara
ação ao co
ontrole, po
ois os cam
mundongos com
incap
pacidade do
d membro
o posteriorr danificad
do cirurgicamente co
onsumiam mais
etanol por peso corporal em conce ntração ma
ais elevada
a de álcooll (20%). Sendo
S
assim
m, outros estudos
e
podem utiliza
ar esse mo
odelo para investigar os mecanismos
de co
onsumo de álcool indu
uzido pela d
dor crônica.
Referência: Buttlera RK, Knappa DJ, Ulicic V, Lo
ongobardi L,
L Loeserc R
RF, Breesea
a GR.
A mouse mode
el for chronic pain-in
nduced incrrease in etthanol conssumption. Pain.
2017
7, 158(3):4
457–462.
Alertta submetid
do em 13/0
04/2017 e a
aceito em 18/04/2017
1
7.
10. Prostaglandinas co
ontrolam o compon
nente afetivo da do
or inflamatório
por modulação da sinalização serrotoninérg
gica no nú
úcleo dorsa
al da rafe
Um estudo re
ecente investigou o papel das prostagllandinas n
na resposta de
nocic
cepção afe
etiva induz
zida por estímulo inflamatório
i
o e o en
nvolvimento
o da
neurrotransmiss
são seroton
ninérica.
A fim
m de investigar se as prostagland
p
dinas estão
o envolvidas
s na nocice
epção afetiv
va, os
autores utilizarram ferram
mentas farm
macológicas
s e genétic
cas para in
nibir as enz
zimas
COX--1 ou COX-2 em cam
mundongos e testaram
m estes animais no te
este de ave
ersão
cond
dicionada a um local, induzida po
or injeção de
d formalina
a. Neste te
este, a form
malina
é inje
etada na parte dorsal de uma da
as patas tra
aseiras e os
s animais fiicam confin
nados
em u
um ambiente que inicialmente p referiam, enquanto
e
apenas salin
na é injetad
da na
pata em um ambiente a que tinha m inicialme
ente menos preferên cia. Os animais
passaram, enttão, a apresentar a
aversão ao
o ambiente
e em que
e recebera
am a
form
malina, mesmo gostando menos d
dele, o que
e não foi ob
bservado e m animais após
bloqu
ueio dos re
eceptores para
p
forma lina nos afferentes primários (Trrpa1). A se
eguir,
obse
ervou-se qu
ue animais com inibiçã
ão da COX-1, mas nã
ão de COX--2, continua
avam
a ap
presentar o comportamento de aversão, in
ndicando que a COX--2 poderia estar
envolvido nesta
envo
olvida neste
e comporta
amento. A fim de verificar o tip
po celular e
respo
osta, utilizaram ferra
amentas de
e engenharria genética
a para del etar o gen
ne da
COX--2 em tipo
os celulares
s específico
os e viram que o com
mportamentto aversivo
o não
era observado
o quando a deleção
o ocorria em neurô
ônios. Com
mo o prin
ncipal
prosttanoide fo
ormado pe
ela COX-2 é a pro
ostaglandina
a E2 (PG
GE2), utiliz
zaram
camu
undongos com ausên
ncia do ge
ene para a forma ind
duzível da prostaglandina
sinta
ase (mPGE
ES-1 KO) e observa
aram que à aversão
o ao locall foi atenu
uada,
impliicando a PGE2 nos efeitos obse
ervados. Ao
o verificare
em se dois dos recep
ptores
nos q
quais a PGE
E2 atua, EP
P1 e EP3, q ue, por serrem expressos no cére
ebro em regiões
relac
cionadas a emoções e processsamento nociceptivo,
n
, estariam envolvido
os na
aversão induzid
da pela formalina, uttilizaram animais
a
com
m deleção dos genes
s que
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codifficam aque
eles recepto
ores. Na a
ausência do
o EP3, a aversão
a
nã
ão era indu
uzida,
impliicando este
es receptore
es para açã
ão da PGE2
2.
Como a serottonina (5-HT) é um
m importan
nte neurottransmissorr envolvido no
proce
essamento das emoçõ
ões e tamb
bém na noc
cicepção, qu
uestionaram
m-se se o efeito
e
afetiv
presença destes
vo da inflamação aguda mediad o por EP3 poderia serr devido à p
recep
ptores em
m neurôn
nios serottonérgicos e conse
equente modulação da
neurrotransmiss
são pela 5-HT.
5
Mais uma vez
z utilizando
o técnicas de engen
nharia
serotonérg
gené
ética, viram
m que a deleção
d
de EP3 em neurônios
n
gico protegia os
anim
mais da indução de av
versão pela
a formalina e, posteriormente, o
observaram
m que
estes
s receptores EP3 es
stavam loccalizados no
n núcleo dorsal da rafe (ond
de se
enco
ontram os corpos
c
celu
ulares deste
es neurônio
os), sugerindo que a via ascend
dente
da 5
5-HT estarria envolviida no prrocessamen
nto afetivo. Com esstes resultados,
confiirmaram que a via da
d 5-HT a
ascendente é crítica para induçção da ave
ersão
cond
dicionada ao
a local e que a PG
GE2 modula esta transmissão por atuar em
recep
ptores EP3
3 em neurrônios sero
otonérgicos do dorsal da rafe. Mais uma
a vez
utiliz
zando técnicas de eng
genharia ge
enética bas
stante sofis
sticadas, ve
erificaram que
q
a
ativa
ação de rec
ceptores EP
P3 nos neu rônios sero
otonérgicos da rafe prromovia inibição
deste
es neurônio
os e os animais não a
apresentava
am a avers
são. Por fim
m, para verrificar
se o controle da
d neurotra
ansmissão serotonérg
gica pela PGE2
P
seria apenas na
a dor
afetiv
va ou se po
oderia também modu lar os outro
os aspectos
s da inflam ação, avaliaram
as d
duas fases do teste da forma
alina em animais
a
mP
PGES-1 KO
O, animais
s que
receb
beram um inibidor da
d COX-2 e em animais que não expre
essam EP3
3 em
neurrônios serottonérgicos. Como esp
perado, vira
am que nas
s duas prim
meiras situações,
a segunda fase
e da respos
sta à form alina foi attenuada; entretanto,
e
a ausência
a dos
recep
ptores EP3 nos neurô
ônios serot onérgicos não causou
u qualquer modificaçã
ão da
respo
osta.
Destta forma, ao
o verificar que a PGE2
2 modula a indução do compone
ente aversiv
vo da
nocic
cepção, ma
as não a do
d compon ente inflam
matório, po
or modular a atividad
de de
neurrônios sero
otonérgicos
s no núccleo dorsa
al da rafe
e via EP3
3, os au
utores
demo
onstraram que esta
a via é e
específica para
p
a do
or afetiva e que outros
o
comp
ponentes da dor mediiados por P
PGE2-EP3 envolvem ou
utras vias.
Referência: Singh A.K. et al., Prrostaglandiin-mediated
d inhibitio n of sero
otonin
signa
aling contrrols the afffective com
mponent off inflammatory pain. The Journ
nal of
Clinic
cal Investig
gation. J Clin Invest. 2
2017;127(4
4):1370–13
374.
Alertta submetid
do em 13/0
04/2017 e a
aceito em 18/04/2017
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