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1. Trratamento
o com preg
gabalina n
não reduz dor ciática em pacie
entes
Um estudo clín
nico publica
ado no ren
nomado pe
eriódico The
e New Eng
gland Journ
nal of
Mediicine demonstrou que
e o tratame
ento da dor ciática ta
anto aguda quanto crrônica
com pregabalin
na não foi efetivo.
e
Oe
estudo foi realizado
r
co
om 209 paccientes, durante
1 an
no e meio, os quais fo
oram divid idos em do
ois grupos. O primeiro
e 108
o grupo de
pacie
entes receb
beu pregab
balina e o o
outro, com 101 pacientes, receb
beu placebo
o. Na
oitav
va semana foi observado que o escore de intensidade de dor n
na perna nã
ão foi
diferrente entre
e o grupo pregabalina
a e o grup
po placebo. O mesmo
o foi obserrvado
após
s 52 sema
anas de es
studo. Além
m disso, o grupo de paciente
es que rec
cebeu
pregabalina aprresentou mais
m
efeitoss adversos que
q
o grup
po placebo. Assim, pod
de se
conc
cluir que o tratamentto com pre
egabalina não
n
reduz a intensida
ade de dor nas
pernas associad
da com problemas no
o nervo ciá
ático e tam
mbém não melhora outros
o
parâmetros (ex
x. grau de incapacidad
i
de, dor nas
s costas, es
scores físico
os e menta
ais de
qualiidade de vida dos pacientes) qu
uando com
mparado ao grupo con
ntrole (placebo).
Apes
sar de div
versos estu
udos demo
onstrarem que a pre
egabalina tem um efeito
e
analg
gésico em diferentes
d
tipos
t
de ne
europática, o mesmo medicamen
m
nto não dev
ve ser
uma opção de tratamento
o para paci entes com dor ciática
a, onde pro
ovavelmentte um
comp
ponente mais
m
inflam
matório dev
ve estar envolvido,
e
e assim o uso de antiinflam
matórios e relaxante muscular deve contiinuar sendo
o a opção de escolha
a dos
médicos para tratar
t
esse tipo de do
or. Ressalta
amos tamb
bém que oss pacientes
s que
uer tipo de dor, deve m procurar seu médiico de conffiança para
a que
tiverrem qualqu
este indique o melhor tra
atamento e evitando assim a automedicaç
a
ção que muitas
m
veze
es pode mas
scarar um problema m
mais grave..
Referência: Ma
athieson S, Maher CG
G, McLachla
an AJ, Latim
mer J, Koe
es BW, Han
ncock
MJ, H
Harris I, Da
ay RO, Billo
ot L, Pik J, Jan S, Lin CC. Trial of
o Pregabaliin for Acute
e and
Chro
onic Sciatica
a. N Engl J Med. 2017
7; 376(12):1111-1120
0.
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2. M
Meninos e meninas responde
em de form
ma diferen
nte ao tra
atamento para
dor
Pesq
quisa científfica realizada com an álise de 46
6 artigos pu
ublicados a partir de 2015
indic
ca que o sex
xo pode intterferir no ttratamento
o para dor. As questõe
es sociocultturais
pode
em estar relacionadas
s à expresssão da do
or, uma ve
ez que me
eninas são mais
instrruídas a expressar seu
us sentime
entos e bus
scar apoio, enquanto os meninos são
orien
ntados a serem
s
mais
s fortes e não expre
essar a dor, que serria um sina
al de
fraqu
ueza.
Pela necessidade de se promover terapias psicológicas mais eficiientes para
a dor
crônica, basead
do não só no relato clínico, mas também
m no sexo do pacien
nte, a
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pesq
quisa verific
cou a possív
vel influênccia do sexo
o na eficácia
a das terap
pias psicoló
ógicas
para dor crônic
ca e dor rec
corrente em
m crianças e adolescentes em si tuações de
e prétrata
amento, pó
ós-tratamen
nto e tratam
mento acompanhado,, avaliando
o os quesito
os de
dor, incapacidade, ansieda
ade e depre
essão.
Os re
esultados mais
m
significativos apo
ontam que meninas apresentam
a
m mais episódios
de dor de cabeça e quadros de ansie
edade e depressão ma
ais intensoss. O tratam
mento
psico
ológico para
a dor é efic
ciente para os dois sexos, entrettanto, em u
uma situaçã
ão de
dor c
crônica me
eninos utiliz
zam de disttração para
a lidar com a dor, enq
quanto meninas
om ela. Assim,
tendem a cata
astrofizar e receber mais apoio
o social pa
ara lidar co
entender a relação do sexo
s
e gê
ênero com a respostta ao trata
amento da
a dor
repre
esenta um fato de ex
xtrema rele
evância, po
orque pode ajudar a ccontextualizar o
comp
portamento
o da dor e promover
p
ttratamentos
s mais espe
ecíficos.
Referência: Boe
erner KE, Eccleston
E
C , Chambers
s CT, Keogh E. Sex diifferences in the
effica
acy of psy
ychological therapies for the ma
anagement of chronicc and recu
urrent
pain in childrren and adolescents
a
s: a systematic rev
view and meta-ana
alysis.
Pain..2017;158((4):569–82
2.
* Grraduada em
m Biomedic
cina pelo C
Centro Univ
versitário de Brasília com habilittação
em P
Patologia Clínica
C
(Aná
álises Clíniccas). Mestrre em Ciências da Sa úde pela UnB
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e
espe
ecialista em
m Vigilância
a Sanitária
a pela PUC
C-GO e tam
mbém em Hematolog
gia e
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mas. Aluna da discipllina “Redaç
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3. Effeito analg
gésico do álcool
O co
onsumo do
o álcool em
e
indivíd uos com dor crônic
ca e tamb
bém a pos
ssível
dimin
nuição do risco de artrite reum
matoide no consumo moderado dessas bebidas
tem sido relatados em div
versos estud
dos já mos
strados em nossos Bolletins anterriores
(Alim
mentos que
e aliviam as
s dores e Á
Álcool e arrtrite reuma
atoide, Bolletim: 160 Ano:
14). Além disso
o, na Edição
o de Abril d
de 2017 - Ano
A
17 - Nú
úmero 201 (Modelo de dor
crônica em animais indu
uz aumento
o no consu
umo de álcool) foi a
apresentado
o um
traba
alho do mo
odelo experrimental com
m camundo
ongos que pode ser u
usado por outros
o
estud
dos na investigação dos
d
mecan ismos de consumo
c
de álcool in duzido pela
a dor
crônica.
Rece
entemente, através de
d meta-an
nálise, pesquisadores do Reino Unido vis
saram
escla
arecer se o álcool prod
duz uma d iminuição na
n dor indu
uzida experrimentalmente e
determinaram a magnitud
de de tal efe
eito. As des
scobertas sugerem
s
qu
ue o álcool é um
analg
gésico efica
az com red
duções rele
evantes na
a avaliação da intensiidade da dor,
d
o
que poderia explicar o uso
o indevido de álcool naqueles
n
co
om dor perssistente, apesar
das suas pote
enciais con
nsequênciass para a saúde em
m longo prrazo. Pesq
quisas
adicionais são necessárias
n
s para corro
oborar esse
es achados em estado
os de dor clínica.
Referência: Tho
ompson T, Oram C, C
Correll CU, Tserments
seli S, Stub
bbs B. Anallgesic
Effec
cts of Alc
cohol: A Systematicc Review and Metta-Analysis of Contrrolled
Expe
erimental Studies in Healthy Partticipants. J Pain. 2017
7, 18(5):49 9-510.
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m
o o bom, elliminando
o o ruim
4. Opioides - mantendo
dições, inclu
usive na de
este mês, nós da equ
uipe DOL ttemos publicado
Nas ultimas ed
érias a re
espeito do
os opioide
es. Em particular, dois trabalhos
diverrsas maté
demo
onstraram recenteme
ente os meccanismos que envolve
em os efeito
os adversos dos
opioiides, que ocorrem
o
tan
nto em nív
vel periféric
co como em
m nível cen
ntral do sis
stema
nervoso, e o mais interressante é que estes
s efeitos são
s
dissociiados do efeito
e
analg
gésico dessa classe de medica
amentos. Entre
E
os prrincipais effeitos colatterais
estão
o: a tolerância, a hip
peralgesia i nduzida po
or opioide e a depend
dência físic
ca, os
quais
s, em geral, estão rela
acionados a
ao seu uso crônico.
Primeiramente,, no estud
do publica
ado por Corder
C
e colaborado
c
res (2017
7) foi
demo
onstrado que
q
receptores do ti po µ-opioide (MOR) expressoss em neurrônios
sensoriais perifféricos, aqueles que conduzem a informa
ação doloro
osa da perriferia
para a medula
a espinal, são
s
os ressponsáveis pela tolerâ
ância opioiide. Os au
utores
obse
ervaram que camun
ndongos d eficientes para MOR
R nos no
ociceptores não
dese
envolveram tolerância
a, enquanto
o o alivio da dor nã
ão foi alterrado, suge
erindo
a morfina são mediados pelo ssistema nervoso
assim
m que os efeitos
e
ana
algésicos da
centrral (tanto na medula espinal co
omo no en
ncéfalo) e reforça a iideia de qu
ue os
meca
anismos de
e sinalizaçã
ão envolvid
dos na tole
erância e na
n analgesi a são distiintos.
Além
m disso, foi demonstra
ado que os MOR não são
s
express
sos na micrróglia espin
nal, e
a mo
orfina ativa a micróglia nestes an
nimais deficientes parra MOR. Em
m conjunto,, este
estud
do mostra que os receptores do tipo MOR pré-s
sinápticos, expressos
s nos
nocic
ceptores afferentes, sã
ão essencia
ais para o desenvolvimento da tolerância e da
hiperralgesia ind
duzida por opioides.
Já o foco do trabalho pu
ublicado po
or Burma e colaborad
dores (2017
7) foi em outro
efeito adverso
o induzido por opio
oides, a dependência
d
a física q
que ocorre
e em
deco
orrência da retirada do
o medicame
ento. Os au
utores demonstraram que a micrróglia
é atiivada pela morfina (a
assim como
o o estudo de Corderr et al., 20
017) e de que
q
a
elimiinação da micróglia através da
a administtração de uma toxin
na em animais,
dimin
nuiu a resp
posta comp
portamenta
al, o que es
stá de acorrdo com um
m estudo prévio
p
(Roe
eckel et al.., 2016) que descrev
veu o envo
olvimento microglial
m
n
na retirada
a dos
opioiides. Burm
ma e colab
boradores demonstra
aram também que a administração
crônica de morfina leva a um aum
mento na expressão
e
de
d panexin
na-1 e P2X
X7 na
micró
óglia espin
nal e o mais importa
ante, que a panexin
na-1 é ativ
vada duran
nte a
mo é restrito a micró
retira
ada dos op
pioides. Estte mecanism
óglia da me
edula espin
nal. O
trata
amento com
m inibidores
s de P2X7 ou de panexina-1 forram capaze
es de reduz
zir os
sinto
omas de rettirada, sem
m alterar o e
efeito analg
gésico da morfina.
m
Assim
m, podemo
os observarr que em am
mbos os trabalhos, a administra
ação repetid
da de
morffina leva a ativação microglial
m
na
a medula es
spinal. Contudo, no esstudo de Corder
et al., os auto
ores não encontraram
e
m expressã
ão de MOR
R na micró
óglia, enqu
uanto
Burm
ma e colab
boradores sugerem
s
q
que a micrróglia expressa MOR em culturra de
células microgliais. Uma possível ex
xplicação para estes dados
d
conttraditórios, é de
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que a micróglia
a em culturra pode ind
duzir a exprressão de MOR.
M
Porém
m, mais esttudos
são necessários
s para eluc
cidar se ex
xistem dois
s mecanism
mos distinto
os que levam a
ativa
ação microg
glial. Outra
a hipótese é de que uma facilittação pré- e pós-siná
áptica
pode
e representtar dois me
ecanismos distintos para
p
um mesmo proce
esso fisioló
ógico,
mas com difere
entes respostas compo
ortamentais
s.
Por ffim, ambos
s os estudos reforçam
m que os efeitos adv
versos doss opioides estão
disso
ociados dos
s seus efeittos analgéssicos, suge
erindo que terapias co
om alvo seletivo
pode
em ser usa
adas para reduzir
r
os efeitos collaterais sem
m reduzir o alivio da
a dor.
Estud
dos transla
acionais são
o necessáriios para qu
ue no futuro o sofrime
ento de milhões
assim qu
de p
pessoas co
om dor crrônica posssa ser eliiminado, permitindo
p
ue os
analg
gésicos opioides façam
m somente o bem, sem causar efeitos
e
colatterais nega
ativos
aos p
pacientes.
Referências:
 Burma NE,
N Bonin RP,
R Leduc-P
Pessah H, Baimel
B
C, Cairncross Z
ZF, Moussea
au M,
Shankarra JV, Stem
mkowski P
PL, Baimoukhametova
a D, Bainss JS, Antle
e MC,
Zampon
ni GW, Cah
hill CM, Bo
orgland SL
L, De Koninck Y, Tra
ang T. Blocking
microglial pannexin-1 channe
els alleviattes morphine withdra
awal in rod
dents.
Nat Med
d. 2017; 23
3 (3): 355-3
360.
 Corder G,
G Tawfik VL,
V Wang D
D, Sypek EII, Low SA, Dickinson JJR, Sotoudeh C,
Clark JD
D, Barres BA, Bohle n CJ, Scherrer G. Loss
L
of μ opioid receptor
signaling
g in nocice
eptors, butt not micro
oglia, abrogates morrphine tolerrance
without disrupting analgesia. Nat Med. 2017;
2
23 (2
2): 164-173
3.
 Puig S, Gutstein HB.
H
Opioidss: keeping the good, eliminatin
ng the bad. Nat
Med. 2017; 23 (3): 272-273.
 Roeckel LA, Le Coz
C
GM, G
Gavériaux-Ruff C, Simonin F. Opioid-ind
duced
hyperalg
gesia: Cellu
ular and mo
olecular me
echanisms. Neuroscien
nce. 2016; 338:
160-182
2.
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5. Sinalização
o local GAB
BAaérgica
a dentro dos gânglio
os sensoriiais contro
ola a
tran
nsmissão nociceptiva
n
a
Os n
nervos perriféricos tra
ansmitem ao sistema
a nervoso central (S
SNC) difere
entes
inforrmações so
obre o amb
biente do ccorpo. Uma
a função im
mportante d
desses nerv
vos é
inforrmar ao cérrebro sobre
e os danos ccontínuos ou
o iminente
es ao corpo
o, uma sens
sação
conh
hecida gera
almente como dor. Os nervo
os periféric
cos saudá veis conduzem
potenciais de ação
a
até as lâminas s uperficiais da medula espinal na
a porção do
orsal,
onde
e ocorre a primeira transm
missão sináptica. Na medu
ula espina
al, e
subs
sequenteme
ente nas re
egiões suprraespinais do SNC, os
s sinais so matossensoriais
perifféricos são integrados e analisad
dos. Até enttão, pensav
va-se que, antes de entrar
e
na m
medula espiinal, as fibrras nervosa
as periférica
as não rece
ebiam mod ulação inib
bitória
nos corpos celulares das fibras nerrvosas perriféricas dentro dos g
gânglios da
a raiz
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dorsa
al (GRDs). Contudo, os somas d
dos neurôn
nios sensoriais podem
m contribuir para
a excitação perriférica pattológica em
m algumas condições de dor crô
ônica. Os co
orpos
celulares de neurônios sensoriais
(particularm
s
mente, os nociceptorres) expressam
múlttiplos rece
eptores para neurot ransmissorres importtantes com
mo acetilco
olina,
gluta
amato e GA
ABA. Mas, ainda
a
não e
existe uma teoria coerente para explicar po
orque
estes
s receptore
es estão prresentes em
m neurônio
os sensoriais somático
os; não se sabe
ao c
certo quem
m produz os
o neurotra
ansmissores que ativ
vam esses receptores
s; ou
mesm
mo não se
e sabe o papel
p
fisiol ógico que a ativação
o desses rreceptores pode
dese
empenhar na
n sinalização senso rial. Portan
nto, o presente trab
balho descrreveu
uma transmiss
são GABAé
érgica loca
al totalmen
nte funcional dentro
o do DRG. Foi
explo
orado seu papel na transdução
o nociceptiva aguda e crônica e também
m seu
potencial como
o alvo terap
pêutico parra o tratam
mento da do
or crônica. Foi identifficado
que a comunic
cação GABA
Aérgica loccal é totalm
mente func
cional entrre neurônio
os do
DRG, o que atté então se
e pensava que a inte
egração de
e sinais no
ociceptivos seria
pape
el do SNC. Assim, os
o autoress demonstraram que
e compone
entes chav
ve da
trans
smissão GA
ABAérgica (receptores
(
s GABAA, transportadores e enzzima de sín
ntese)
são e
expressos em DRG e são funcio
onais. Os es
stímulos de
espolarizan
ntes induzirram a
ação de GABA
libera
G
no DRG,
D
e, po
or sua vez, a maioria dos neu
urônios do DRG
respo
ondeu ao GABA com
m redução na excitab
bilidade. A aplicação local de GABA,
G
agon
nistas de GABAA
G
e inibidores d
da recapta
ação de GA
ABA no D RG, bem como
estim
mulação op
ptogenética de neurôn
nios GABAé
érgicos nos
s DRG, em
m camundongos,
produziu forte
e efeito analgésico. Vale tam
mbém ress
saltar que esse sis
stema
GABA
Aérgico som
mático/perisomático n
no DRG é eficaz
e
no alívio
a
da do
or não só aguda
a
como
o também crônica. Assim os da
ados sugerem que o GABA pode
e ser produzido
por v
vários subttipos de ne
eurônios p resentes nos
n
DRGs. Embora issso forneça uma
estru
utura para mecanismo
os integrad ores, os da
ados do trabalho apoia
am as segu
uintes
conc
clusões: sub
bpopulaçõe
es de neurô
ônios prese
entes nos DRG
D
de gra
andes, méd
dias e
pequ
ueno diâme
etro podem
m liberar G
GABA após
s a estimu
ulação e q
quase todo
os os
neurrônios do DRG de pequeno
p
diiâmetro po
odem resp
ponder a G
GABA. O GABA
G
ado é removido do espaço
libera
e
extrracelular po
or células satélites,
s
e provavelm
mente
por neurônios também. A liberação
o glial de GABA
G
(talve
ez não vessicular) tam
mbém
pode
e contribuirr para a sin
nalização e
em DRG, pa
articularme
ente para a
ajustar os níveis
n
tônic
cos de GAB
BA. De partticular imp
portância é o fato de que não ssó o GABA, mas
tamb
bém o inibidor da recaptação
o de GABA
A produzira
am efeito antinocice
eptivo
quan
ndo adminis
strados loc
calmente no
o DRG in vivo.
v
Além disso,
d
os a ntagonistas dos
recep
ptores GAB
BAA, não só exacerrbou a dorr periférica
a induzida,, mas produziu
vas periféricas,
comp
portamento
o não-defe
ensivo indi cativo de alterações
s nociceptiv
mesm
mo quando
o não foram
m aplicados estímulos dolorosos. Esses resu
ultados sugerem
forte
emente que
e existe um
m sistema e ndógeno GABAérgico
G
inibitório rrobusto no DRG.
Os m
mecanismos
s exatos da
a transmisssão GABAérrgica nas fibras aferen
ntes, bem como
se ela é realm
mente restriita para oss seus segmentos pe
eriféricos a inda não foram
f
elucidados. Em
mbora não se pode excluir completamen
nte uma co
ontribuição
o dos
efeitos pós-sinápticos na medula e
espinal parra o efeito antinocice
eptivo do GABA
G
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perifférico, exis
stem vários argumen
ntos de que essa contribuição
o é mínim
ma. O
coran
nte fluores
scente adm
ministrado através de cânula no DRG, a
assim com
mo as
drogas que foram administradas na mesma (G
GABA, bicuculina, NO7
711) não foram
f
detectados na medula espinal.
e
Nã
ão houve efeitos contralateraiss de quais
squer
drogas adminis
stradas no DRG. Assim
m, acredita
a-se que a maioria da
as comunica
ações
GABA
Aérgicas re
elatadas aqui são som
máticas ou perisomátic
p
cas. Assim, os DRG po
odem
ser c
considerado
os como um filtro ou
u um "porttão" adicion
nal para um
ma transm
missão
nocic
ceptiva.
Referência: Du
u X, Hao H,
H Yang Y, Huang S, Wang C, Gigout S, Ramli R, Li X,
Jawo
orska E, Ed
dwards I, Deuchars
D
J, Yanagawa Y, Qi J, Guan B, Jafffe DB, Zhan
ng H,
Gam
mper N. Local GA
ABAergic ssignaling within se
ensory ga
anglia con
ntrols
perip
pheralnociceptive tran
nsmission. J Clin Inves
st. 2017; 127(5):1741
1-1756.
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6. E
Efeito do análogo do ácido quinurên
nico (KYN
NA-A1) na
a hiperalg
gesia
indu
uzida por nitroglicer
n
rina
A fis
siopatologia
a da migrân
nea não esstá totalme
ente esclare
ecida. Entrretanto, sab
be-se
que ataques de enxa
aqueca sã
ão produz
zidos pela
a ativação
o do sis
stema
trige
eminovascular que res
sulta em in flamação neurogênica
n
a dural, carracterizado
o pela
disfu
unção do sistema para
a o controle
e da dor. Esta
E
disfunç
ção favorecce a ativaçã
ão do
nervo trigêmeo
o, e conseq
quentemen te sua sen
nsibilização e a liberaçção repetid
da de
mediadores infflamatórios
s em nível dural. En
ntre os me
ediadores da hiperalgesia
associada à mig
grânea, o óxido
ó
nítrico
o (NO) está
á implicado
o periférica e centralm
mente
eog
glutamato.
Nestte estudo fo
oi administrrado o anállogo do ácido quinurênico (KYNA
A-A1, modu
ulador
o glutamato
o) 30 min a
antes da administraçã
ão de nitro
oglicerina (N
NGL),
da atividade do
um d
doador de NO, por via i.p. em rratos. Após
s 4 horas, foi adminisstrado form
malina
(1% na pata ou
u 1,5% no lábio superrior direito)) e avaliado
o o número
o de flinches (60
min)) ou tempo
o de grooming (45 min). Os resultados demonstra
am que a NLG
produz um au
umento do
o comport amento no
ociceptivo em ratoss tratados com
form
malina na pa
ata e o pré--tratamento
o com KYNA-A1 previniu a hipera
ralgesia induzida
por N
NGL. Além disso, a NG
GL também
m aumentou o tempo de groomi ng na fase 2 da
form
malina bem como o pré
é-tratamen
nto com KYN
NA-A1 prev
veniu o aum
mento do te
empo
de g
grooming in
nduzido po
or NGL na fase 2. Po
or tanto, o estudo de
emonstra que
q
o
KYNA
A-A1 contra
apõe a hiperalgesia ttrigeminal induzida
i
po
or NGL a n
nível periférrico e
centrral e que o efeito é mediad
do inicialmente na expressão
e
de nNOS e a
cons
sequente modulação
m
na liberaçã
ão de CGR
RP e citociinas pró-in
nflamatórias
s em
nívell periférico e central.
Referência: Gre
eco R, Dem
martini C, Z
Zanaboni AM
M, Redavide E, Pampa
alone S, To
oldi J,
Fülöp
p F, Blandini F, Nappi G, Sandrin
ni G, Vécse
ei L, Tassorrelli C. Effeccts of kynu
urenic
acid analogue 1 (KYNA-A1
1) in nitrog
glycerin-induced hyperralgesia: Ta
argets and antimigrraine mechanisms. Ce
ephalalgia. 2016 Nov 14. pii: 0333102416
6678000. [Epub
[
ahea
ad of print]
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7.
7. R
Receptor de
d anti-tra
ansferrina--interleuc
cina-1, ant
tagonista pode reve
erter
a hip
persensibiilidade me
ecânica ne
europática
a
A do
or neuropáttica é um dano ou le
esão do sis
stema nerv
voso somattossensorial que
tem uma fisiopatologia co
omplexa e d
difícil tratam
mento. Assim, conheccer ainda mais
m
a
fisiop
patologia re
epresenta uma
u
extrem
ma relevância para o desenvolvim
mento de novas
n
terap
pias que fa
acilitaram o tratamentto de dor neuropática
n
a crônica já
á que se to
ornou
uma grande necessidade médica
m
parra o atual cuidado.
Acha
ados de novos
n
fárm
macos para
a o tratam
mento de dor neuro
opática crrônica
enco
ontrou um
m
desafio
o
adiciona
al:
a Barreira
B
Hematoence
H
efálica
(B
BHE).
Dese
envolvimento de novas tecno logias cap
pazes de transporta r cargas úteis
bioló
ógicas atrav
vés da BHE são necesssárias para
a um tratam
mento bem--sucedido.
Destta forma, a utilização do recept or de trans
sferrina com anticorp
pos monoclonais
foi verificada be
em-sucedid
da para atrravessar a BHE e fornecer proteíínas ao Sis
stema
Nerv
voso Centra
al (SNC).
Os rresultados foram bem
m significattivos para uma nova
a fusão de
e receptor antitrans
sferrina-rec
ceptor solúvel da inte
erleucina-1. Os cientis
stas observ
varam que
e este
cons
struto foi ca
apaz de pro
oporcionar e
eficácia ana
algésica após os camu
undongos terem
t
sofrid
do uma in
ntervenção cirúrgica para indu
ução a hip
pernocicepçção por lig
gação
parcial do nervo ciático. Visto
V
que a bordagens como essa
as oferecem
m promessa
as de
novo
os analgésic
cos que visam chegar ao comparrtimento ce
entral e sup
perar o desafio.
Referência: We
ebster CI, Hatcherb
H
J,, Burrella M,
M Thoma G,
G Thornton
nb P, Gurre
ellb I,
Ches
ssell I. Enh
hanced delivery of IL
L-1 recepto
or antagoniist to the central nerrvous
syste
em as a novel
n
anti–
–transferrin
n receptor--IL-1RA fus
sion reversses neurop
pathic
mech
hanical hyp
persensitivitty. Pain. 15
58 (2017) 660–668.
6
* Grraduada em
m Fisiotera
apia pela F
Faculdade de
d Ciências
s e Educaçção Sena Aires.
A
Mesttranda do Programa de Pós-G
Graduação em Ciênc
cias da Re
eabilitação pela
Universidade de Brasília. Aluna da disciplina “Redação e publicaçã
ão de trabalhos
cienttíficos 1” (P
PGCTS-UnB
B).
Alertta submetid
do em 02/0
05/2017 e a
aceito em 02/05/2017
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8. R
Receptor metabotró
m
ópico de g
glutamato
o intracelu
ular espin
nal 5 conttribui
para
a a dor e a express
são do c-ffos de um
m modelo de dor infflamatória
a em
rato
os
O re
eceptor de glutamato metabotró
ópico 5 (mGluR5) está totalmen
nte funcional na
ma cascata
ar e transc
mem
mbrana nuc
clear e partticipa de um
a de sinaliz
zação celula
crição
gênic
ca e na sin
nalização de cálcio. Ap
pós a lesão
o nervosa de
d dor neu
uropática, existe
e
um aumento acentuado
a
da expresssão de mG
GluR5 nas membrana
as nucleare
es da
medula espinal. Em condições de d or persiste
entes o mG
GluR5 intraccelular contribui
para a dor e as
ssim bloque
eia a entrad
da do glutamato na cé
élula evitan do a sinaliz
zação
induz
zida por mGluR5
m
nuc
clear. A hip
pótese testada é de que
q
o mGlu
uR5 intrace
elular
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contribui para os comporrtamentos de dor comparando a capacida
ade de mG
GluR5
perm
meáveis e não-permeá
n
áveis para b
bloquear a dor e expre
essão de c--fos.
Prevenir a pene
etração do glutamato no neurônio através de inibidorres da EAAT
T3 ou
o uso
o dos antagonistas de
e mGluR5 a
atenuam effetivamente
e os efeitoss induzidos
s pelo
gluta
amato e comportam
c
entos de dor em ratos
r
administrados com adjuv
vante
comp
pleto de Freund
F
(CFA
A), em um
m modelo inflamatóriio de dor persistente
e .Os
resultados de Western
W
blot demonsstrou que, após a inflamação, h
há um aum
mento
dos níveis de proteína mGluR5
m
qu
ue são res
stritos ao núcleo. Su
ugere-se que
q
a
respo
osta hipera
algésica ao
o glutamatto em condições inflamatórias é atribuível ao
gluta
amato intra
acelular.
O mG
GluR5 é funcional nas
s membran
nas intracelulares e co
ontribui pa ra a transd
dução
do sinal nocicep
ptivo através de rece ptores citoplasmáticos. Estes acchados implicam
que transporta
adores de glutamato
o neuronais, dão acesso ao compartim
mento
intra
acelular, como compon
nentes na ssinalização de dor pattológica. A permeabilidade
do antagonista influencia significativ
vamente a eficácia an
nalgésica e a expressã
ão de
Fos. Dado o pa
apel importtante do m
mGluR5 na transmissão nocicept iva nos esttados
de d
dor crônica, as conse
equências ffuncionais da ativação do recep
ptor intrace
elular
têm implicações para estratégias terrapêuticas em
e distúrbios da dor.
Referência: Vin
ncent K, Wang
W
SF, Laferrière
e A, Kuma
ar N, Code
erre TJ. Spinal
S
intra
acellular me
etabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5) contribute
es to pain and cfos e
expression in a rat mo
odel of infla mmatory pain.
p
Pain. 2017;
2
158((4):705-716.
* Grraduada em
m Nutrição
o pela Uniiversidade Católica de
d Brasília.. Mestrand
da do
Programa de Pós-Gradua
P
ação em C iência e Te
ecnologias em Saúde
e (PGCTS-U
UnB).
Atualmente NU
UTRICIONIS
STA da FIS
SIOTERAPIA JULIANA
A, Docente da Faculd
dades
Integ
gradas da União Educ
cacional do
o Planalto Central
C
e Nutricionist
N
ta da Secre
etaria
Muniicipal de Saúde
S
do Valparaíso.
V
Aluna da disciplina “Redação
“
e publicaçã
ão de
traba
alhos cientííficos 1” (PG
GCTS-UnB)).
Alertta submetid
do em 02/0
05/2017 e a
aceito em 02/05/2017
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9. I
Identificaç
ção dos circuitos espinhais
s envolvidos na d
dor mecâ
ânica
dinâ
âmica evoc
cada pelo toque
A hip
persensibilidade mecâ
ânica é um sintoma debilitante
d
para milhõ es de pacie
entes
com dor crônic
ca. Nestes indivíduos,, estímulos
s inócuos como
c
o toq
que da roupa já
o como alo
são s
suficientes para dar in
nício a sen sação de dor,
d
fenôme
eno descrito
odinia
e qu
ue é resultado das alteraçõess ocorridas
s nas vias
s de transsmissão da
a dor
provocadas pela
a doença.
A alo
odinia pode
e existir em
m uma form
ma dinâmica
a, quando o estímulo ccausador da dor
é um
m leve toque em movimento com
mo o provoc
cado por um
m pincel pa
assando na pele,
nto ou o co
o ven
ontato com a água corrrente; está
ática, quando o estím ulo é provo
ocado
por contato co
om algo de
e maior ca
alibre; ou em pontad
das, quand
do o estímulo é
ponttual como o induzido pelo
p
uso do
o filamento de Von Fre
ey. A alodin
nia dinâmic
ca é a
mais
s prevalente
e em indivííduos com d
dor crônica
a e sua mod
dulação env
volve a ativ
vação
de mecanorec
ceptores ativados po
or baixo limiar, qu
ue se refferem a fibras
f

8

www
w.dol.innf.br
mieliinizadas re
esponsáveis pela tra
ansmissão de estím
mulos mecâ
ânicos inócuos,
porém, em situ
uações de dor crônica
a passam a ser interrpretados ccomo dolorrosos.
Conttudo, ainda
a não é bem
m esclareci do se existtem diferen
ntes vias de
e transmiss
são a
nívell espinal responsável por mediarr as diferentes formas de alodinia
a.
Assim
m, neste estudo os
s autores demonstra
aram que neurônioss motores que
exprressam de maneira
m
tra
ansitória o transportad
dor vesicular de gluta
amato 3 durante
o período pós-n
natal (VT3L
Lbx1) forma
am um mic
crocircuito resistente a morfina que
q
é
nece
essário parra a trans
smissão d
de alodinia
a mecânica
a dinâmica
a. Além disso,
d
carac
cterizaram alguns circ
cuitos espin
nhais poten
ncialmente envolvidoss na alodiniia em
ponttadas. Em resumo, fo
oi induzido alodinia dinâmica e em
e pontada
as por lesã
ão do
nervo sural (modelo de SNI),
S
por in
nflamação causada pe
ela injeção intraplantar de
adjuv
vante comp
pleto de Fre
eund (CFA)) e carragenina, em ca
amundongo
os submetidos a
ablaç
ção do grup
po de neurô
ônios espin
nais VT3Lbx
x1. Estes animais não
o desenvolv
veram
alodiinia dinâmica nem aversão con
ndicionada ao lugar. Análises e
eletrofisioló
ógicas
suge
eriram que este grupo
o de neurô nios VT3Lb
bx1 levou a formação
o de circuito
os de
trans
smissão de
e estímulos resistente
es a morfina envolven
ndo mecano
orreceptore
es do
tipo Aβ, que terrminam nas
s laminas I e II do corno dorsal da medula espinal.
É intteressante observarm
mos que o estudo fez
z uso de um
u estímul o mecânico
o em
movimento com
m o uso de
e um pincell, e outro estímulo
e
mecânico po
ontual, o do
o Von
Frey, e diferenttes respostas foram o
observadas.. Por exemplo, os neu
urônios VT3
3Lbx1
foram
m necessárrios para a expressão
o da alodiniia dinâmica
a evocada por escova
a mas
não por Von Frey. Ainda, foi dem
monstrado que um subconjunto
s
o de neurronios
VT3L
Lbx1, com somatostat
s
tina preserv
vada, são responsáve
r
eis por med
diar duas fo
ormas
de h
hipersensibiilidade mec
cânica evoccada por Von
V
Frey, mas
m
não po
or escova, uma
sensível e outra
a resistente
e a morfina
a. Os resulttados desta
acam um g
grande para
adoxo
or onde se usa a ava
aliação de respostas
r
n
nociceptivas em
nos estudos attuais de do
anim
mais pela medição
m
pre
edominante
e de alodin
nia mecânic
ca evocada
a pelo filam
mento
de V
Von Frey. Estas
E
mediidas desco nsideram que
q
na verrdade a alo
odinia dinâ
âmica
evoc
cada pelo to
oque como o de escov
va seja a mais
m
predom
minante em
m pacientes
s com
dor n
neuropática
a, o que po
ode contribu
uir para as falhas na translação
t
de estudos
s préclínic
cos para a clínica. Alé
ém disso, a existência
a de múltip
plas vias esspinais fech
hadas
com sensibilida
ade diferenc
cial à morffina pode explicar
e
porr que difere
entes grupo
os de
pacie
entes apresentam res
spostas incconsistente
es, diferenc
ciadas ao ttratamento com
morffina. Assim
m, o atual estudo trraz ainda a reflexão de que sse torna crítico
c
dese
envolver en
nsaios clínic
cos e trata
amentos ba
aseados em
m mecanism
mos e fenó
ótipos
para diferentes grupos de pacientes com dor crrônica.
Referência: Ch
heng L1,2, Duan B2, Huang T2
2, Zhang Y2,3,
Y
Chen
n Y1, Britz
z O4,
cia-Campma
any L4, Re
en X2,4, Vo
ong L5, Low
well BB5, Goulding
G
M4
4, Wang Y1
1, Ma
Garc
Q. Id
dentificatio
on of spina
al circuits iinvolved in
n touch-evo
oked dyna mic mecha
anical
pain. Nat Neuro
osci. 2017; 20(6):804
4-814.
Alertta submetid
do em 04/0
05/2017 e a
aceito em 09/05/2017
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10. Modificação epigen
nética env
volvida com neurop
patia perifé
férica indu
uzida
por quimioterrápicos (NPIQ)
O tra
atamento do
d câncer te
em por fina
alidade a cu
ura ou alívio
o dos sinto
omas da doença.
A ne
europatia periférica induzida pela
a quimioterapia (NPIQ
Q) é um effeito indese
ejado
que acomete mais
m
de 20
0% dos pa
acientes, trratando-se de um do
os motivos mais
comu
uns para o abandon
no do trattamento ou
u redução de dosess da terapia. A
remissão dos sintomas
s
oc
corre de fo rma gradua
al, e em alguns casoss, pode afe
etar o
indiv
víduo para o resto da vida.
v
Ainda de fisiop
patologia não
n
totalme
ente descrrita, sabe-s
se que a N
NPIQ envolve a
ativa
ação de can
nais de cálcio tipo Ca
av 3.2, assiim como ta
ambém é cconsequênc
cia de
inten
nsa atividade neuroim
mune sobre
e células neurais
n
do corno do rsal da me
edula
espin
nal. A quim
miocina CX
XCL12 dem
monstrou ter importa
ante influên
ncia em le
esões
neurrais induzidas por quim
mioterápico
os anti-tubu
ulina (Paclittaxel e Vinccristina). Es
studo
recen
nte enuncio
ou pela primeira vez o mecanis
smo molecular pelo q
qual a interação
entre
e o sinal de
d transdu
ução e ativ
vador de transcrição
t
3 (STAT3
3) interage com
CXCL
L12 e resulta na disfu
unção neurronal induz
zida por quimioterápiccos. Trata-s
se de
um m
mecanismo
o epigenétic
co desenca
adeado por medicamentos antica
ancerígenos
s que
prom
movem alteração de fe
enótipo de normal parra quadro patológico.
p
Acredita-se
e que
a rem
missão do quadro
q
da neuropatia
a periférica é lento me
esmo após a suspensã
ão do
trata
amento dev
vido justam
mente ao e nvolvimentto epigenéttico na sup
perexpressã
ão de
CXCL
L12. Essa descoberta
d
abre nova
as possibilid
dades para o entendim
mento da NPIQ,
N
e de
esperta ate
enção para possíveis novos alvos terapêu
uticos para tratamentto da
neurropatia.
Referência: Xu,, T; Zhang,, X-L; Ou-Y
Yang, H-D; Li, Z-O; Liu
u, C-C; Hua
ang, Z-Z; Xu,
X J;
Wei, J-Y;Nie, B-L;
B
Ma, C; Wu, S-L,, Xin, W-J.. Epigenetic upregula
ation of CX
XCL12
exprression med
diates antitubulin chem
motherapeu
utics–induc
ced neuropa
athic pain. Pain.
2017
7; 158(4): 637–648.
* Graduada em Farmác
cia pela Un
niversidade
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