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1. A diminuiç
ção do esttado de a
alerta dev
vido à per
rda de son
no aumen
nta a
sens
sibilidade à dor em ratos
Assis
stir televisã
ão até tard
de, jogar v
videogame até tarde, trabalhar até tarde, ficar
nos aplicativos
s do celular...nos ú
últimos tem
mpos fomos nos accostumando ao
derável de atividadess durante o dia e tam
mbém a no
oite e toda esta
aumento consid
agita
ação está entre
e
os co
ontribuintess para a crescente
c
epidemia
e
de
e deficiência do
sono
o, que inclui distúrbios como a insônia. As conseq
quências d
do sono crrônico
insufficiente parra a saúde
e permane cem incerttas. Em indivíduos sa
audáveis, a má
qualiidade e a curta duração do son
no podem resultar na presença
a de dor no dia
segu
uinte, sugerindo que os distúrbiios do sono sozinhos
s podem p iorar a dor e a
priva
ação experrimental do sono em
m humano
os sustenta essa affirmação. Neste
N
sentiido, um es
studo demonstrou qu
ue a privação do sono levou a
ao aumentto da
sensibilidade do
olorosa em camundon
ngos sadios
s. A perda de
d sono porr vários dia
as em
sequ
uencia levou
u a resposttas de dor exagerada, que pude
eram ser re
evertidas após a
resta
auração do
o sono norm
mal. Mesm
mo sem levar a restau
uração do sono, o us
so de
cafeíína e mod
dafinil, dois
s agentes estimulanttes, que promovem
p
a redução
o dos
sinto
omas do sono como e não têm a tividade an
nalgésica em
m camundo
ongos com sono
em d
dia, normallizaram ime
ediatamentte a sensibilidade à do
or em anim
mais privado
os de
sono
o. Clinicame
ente, a priv
vação de so
ono ou sono
o de má qu
ualidade po
ode piorar a dor,
uma vez que, nestes
n
caso
os, o efeito de drogas analgésicas estará dim
minuído. Nestas
situa
ações pode se alcança
ar alívio da dor pelo aumento do
o estado de
e alerta pelo
o uso
de a
agentes esttimulantes, ou propo rcionando um sono de
d melhor qualidade.. Não
signiifica, no en
ntanto, que ingerir várrias xícaras
s de café durante o diia possa se
er um
méto
odo analgés
sico. O que
e o estudo ssugere é qu
ue, indivídu
uos com do enças dolorosas
crônicas como enxaqueca,
e
, podem se
e beneficiarr com uma melhora da
a dor se tiv
verem
horas suficienttes de son
no de boa qualidade
e associada
a à ingesttão de age
entes
estim
mulantes co
omo uma ou duas xíca
aras de café
é.
Referência: Ale
exandre C,, Latremol iere A, Fe
erreira A, Miracca
M
G,, Yamamotto M,
Scam
mmell TE, Woolf CJ. Decreased
d alertness
s due to sleep loss increases pain
sensitivity in mice. Nat Me
ed. 2017 23
3(6):768-774.
Alertta submetid
do em 11/0
05/2017 e a
aceito em 16/05/2017
1
7.
2. Novo mé
étodo pa
ara detec
ctar resp
postas no
ociceptivas
s em bebês
A m
medida de dor em bebês
b
é um
m desafio na terapê
êutica, o q
que resulta
a em
forne
ecimento deficiente de
e analgésiccos para essa população. Alteraçções no iníc
cio da
vida podem ter consequê
ências a cu
urto e a lo
ongo-prazo e, portantto, é urgen
nte e
cruciial a reavalliação da provisão de analgésico
os em bebê
ês sob cuida
ados intens
sivos,
que são exposttos a muita
a dor. Outrro problema
a é que os analgésico
os eficazes para
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adulttos podem não ser ad
dequados a bebês, po
orque proprriedades farrmacológica
as do
comp
posto, bem
m como a fo
orma como
o o corpo do
o bebê processa e intterage com
m esta
droga podem resultar em
m resposta
as diferentes de um organismo
o adulto. Desta
D
form
ma, é nece
essário o desenvolviimento de
e métodos que avalliem a efiicácia
analg
gésica e as
s doses necessárias no
os bebês.
Até o momentto, a dete
erminação se um be
ebê sente dor ou n
não é feita
a por
obse
ervações pelo médico
o, já que os bebês não pode
em dizer o que sen
ntem.
Entre
etanto, as caracterís
sticas obse
ervadas, co
omo altera
ações na e
expressão fácil,
conto
orções, cho
oro e batim
mentos card
díacos, não
o são exclu
usivos da d or e podem
m ser
obse
ervadas qua
ando o bebê está com
m fome ou quer
q
ser abraçado. Co mo a perce
epção
da dor se manifesta no cé
érebro, a m
medida da atividade
a
ce
erebral pod eria substittuir a
fala ausente dos bebês e indicar sse estão ou
o não sen
ntindo dor. Em adultos, a
ativid
m a intensidade
dade cereb
bral evocada
a por estím
mulos nocivos correlac
ciona-se com
subje
etiva de do
or e pode ser modullada por analgésicos.. Desta forrma, o trabalho
inves
stigou se o mesmo po
oderia ser o
observado nos
n bebês.
O grrupo de pesquisadores usou elettrodos colo
ocados no couro cabe
eludo dos bebês
b
para registrar a atividad
de cerebra
al imediata
amente apó
ós um esttímulo dolo
oroso
aplic
cado no calc
canhar (um
m furinho pa
ara retirada
a de sangue para o te
este do pez
zinho,
ou a aplicação de um es
stímulo de força nocivo). Na te
entativa de
e identificar um
méto
odo mais efetivo para monitorrar a dor nesta pop
pulação, oss pesquisad
dores
utiliz
zaram a té
écnica de eletroencefa
e
alografia (E
EEG) para estudar ass alteraçõe
es na
ativid
dade relaciionadas a dor em 72
2 bebês. Eles observa
aram que a magnitud
de de
ativa
ação em um
ma região no topo do
o couro ca
abeludo, en
ntre as ore
elhas, era muito
m
maio
or após esttímulos dolo
orosos do que sem nenhum
n
esttímulo ou a
apenas estímulo
tátil. Além disso
o, quando o estímulo foi aplicad
do após a aplicação de
e um anesttésico
m um dos
s calcanha res, viu-se
e que a atividade
a
ccerebral ap
pós o
local tópico em
anes
stésico era semelhan
nte à ativ
vidade basal, enquan
nto o estíímulo no outro
calca
anhar, sem
m o anestésico, induzzia o aume
ento da atividade da região. Assim,
parece que a ativação desta
d
regiã
ão é espec
cífica para estímulos dolorosos
s e a
aplic
cação de an
nestésicos locais
l
pode
eria reduzirr o impacto do estímu
ulo aplicado
o, por
exem
mplo, duran
nte o teste do pezinho
o.
É im
mportante ressaltar que
q
o esttudo apres
senta limitações, já que difere
entes
respo
ostas pode
em ser obs
servadas e
em diferenttes indivídu
uos. Por e
exemplo, alguns
bebê
ês apresenttaram uma atividade cerebral menor
m
a um estímulo d
doloroso do
o que
antes da aplicaç
ção do estíímulo.
A me
edida da attividade cerebral para
a acessar a dor não se
eria substittuta às medidas
já existentes,, mas poderia
p
se
er uma medida adicional às avalia
ações
portamenta
ais e fisiológicas acesssadas para prover um
m diagnósticco mais acu
urado
comp
e detterminar se
e diferentes
s drogas an
nalgésicas efetivamen
nte reduzem
m a dor durante
proce
edimentos médicos es
ssenciais.
Referência: Harrtley C, Duff EP, Gree
en G, Mellad
do GS, Worley A, Rog
gers R, Slatter R.
Nocic
ceptive bra
ain activity
y as a mea
asure of analgesic effficacy in iinfants. Sc
cience
Translational Medicine 9, eaah6122,
e
2017. (201
17)
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3. Dor neurop
pática centtral crônic
ca, pós-tra
auma medular
Este estudo te
eve o objettivo de dessenvolver uma pesqu
uisa com u
um enfoque
e em
comp
plementar as lacunas
s ainda ex
xistentes a respeito das possív
veis causas
s que
estab
belecem a origem da dor neurop
pática centrral em indiv
víduos com lesão med
dular.
Foram investiga
ados os mecanismos e sistemas
s relacionados ao circcuito da do
or em
três grupos de indivíduos: com lesão
o medular e dor, com
m lesão med
dular e sem
m dor
e no grupo con
ntrole de indivíduos sa
audáveis; com
c
possíveis correlaçções com danos
d
em u
uma determ
minada região do encé
éfalo, o tratto anterolatteral espino
otalâmico.
Obse
ervou-se qu
ue a dor pode ser de
erivada de uma hiperrexcitabilida
ade associa
ada à
dor, haven
perda da inibiç
ção do con
ntrole da d
ndo associa
ação positiiva entre esses
e
desfe
echos com
m os danos
s existente
es no trato
o anterolateral espino
otalâmico. Esse
estud
do apresen
nta assim uma nova perspectiv
va para intterpretação
o da neuro
opatia
centrral crônica
a e que poderá
p
dirrecionar um
ma nova forma eficcaz ao ma
anejo
farm
macológico para
p
contro
ole da dor.
Referência: Gru
uener H1, Zeilig G, L
Laufer Y, Blumen
B
N, Defrin R. D
Differential pain
modulation pro
operties in central ne
europathic pain afterr spinal co rd injury. Pain.
2016
6; 157(7):1
1415-24.
* Fis
sioterapeuta
a pela Univ
versidade d
de Brasília. Material ge
erado a parrtir da disciplina
"Mec
canismos do
d Process
so Saúde-D
Doença" do Program
ma de Pós -graduação
o em
Ciências e Tecn
nologias em
m Saúde da UnB - Facu
uldade de Ceilândia.
C
Alertta submetid
do em 16/0
07/2017 e a
aceito em 16/07/2017
1
7.
4. Questioná
ário clínico padro
onizado para
p
iden
ntificar a diversidade
otípica da polineuropatia diab
bética
feno
Apro
oximadamente 54% dos
d
pacienttes com diiabetes tipo
o 1 e 45%
% dos pacie
entes
com diabetes tipo 2 de
esenvolvem
m polineurropatia. Ela
a causa g
grande impacto
emoc
cional, financeiro e po
ode ser inca
apacitante.. A polineurropatia aprresenta-se como
diferrentes sina
ais e sintom
mas. Essa variedade
e fenotípica
a pode esttar associa
ada a
comb
binações ge
enéticas, fa
atores fisio patológicos
s e acometimento de diferentes tipos
de fiibras. Uma
a vez identtificado o ffenótipo ha
averá um melhor
m
dire
ecionamentto do
trata
amento. Um
m grupo de
e pesquisad
dores amerricanos com
mbinou perrguntas e testes
t
físico
os para identificar ess
sas diferençças em um
m protocolo denominad
do Standarrdized
Evalu
uation of Pain
P
and Somatosens
S
sory Functiion (StEPS). Participa
aram do es
studo
105 pacientes com diagn
nóstico de Diabetes tiipo 2 e 20 indivíduoss sem diab
betes.
Todo
os responderam ao questionári
q
io e passa
aram por testes
t
físiccos contido
os no
proto
ocolo. Os resultados
r
aram que o protocolo facilita a identificaçã
ão de
demonstra
diferrentes fenó
ótipos da polineuro patia, pod
dendo facilitar a prrática clínica e
direc
cionar melh
hor o tratam
mento.
Referência: Sch
holz J1, Rathmell JP, David WS,, Chad DA, Broderick AC, Perros
s SG,
Shin NS, Wells JL, Davis JB,
J DiMagg
gio CJ, Wan
ng S, Tate SN.
S A stand
dardized clinical
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evalu
uation of phenotypiic diversitty in diab
betic polyn
neuropathy
y.
157((10):2297-308.
Alertta submetid
do em 16/0
07/2017 e a
aceito em 16/07/2017
1
7.

Pain. 2016;
2

5. N
Nicotina e tabaco podem re
eduzir a dor aguda em serres humanos?
Nestte trabalho realizou-s
se uma me
eta-análise utilizando trabalhos publicados em
base
es de dados
s on-line, PubMed
P
e P
PsycINFO. Seu
S
objetiv
vo foi quanttificar os effeitos
da a
administraç
ção de nico
otina / tab
baco no lim
miar e tole
erância à dor atravé
és de
avaliiações expe
erimentais em human
nos. Os autores busca
am saber sse os efeito
os da
analg
gesia aguda da nicotina são cap
pazes de su
uperar os efeitos
e
dele
etérios de fumar
f
tabaco ao ponto
o de poder ser utilizad
do como re
ecurso para alívio da d
dor.
Segu
undo os au
utores, este
e foi o prim
meiro estu
udo realizad
do neste fo
ormato sob
bre o
tema
a e constataram que
e a nicotina
a administtrada atrav
vés de fum
mo do taba
aco e
outro
os sistema
as de distribuição co
omo adesiivo, por exemplo,
e
p
produziu effeitos
analg
gésicos ag
gudos que podem se
er caracterrizados com
mo de peq
quena e média
m
magnitude. Ressaltam a dificuldade
e em comp
parar os trabalhos dia
ante da grrande
diverrsidade de
e metodolo
ogias utilizzadas e a importân
ncia de se
e realizar mais
pesq
quisas sobre
e o tema.
Referência: Ditre JW1, Heckman BW, Zale EL, Kosib
ba JD, Ma
aisto SA. Acute
A
analg
gesic effectts of nicotine and tob
bacco in hu
umans: a meta-analys
m
sis. Pain. 2016;
2
157((7):1373-81.
* G
Graduada em
e
Fisiote
erapia pel a Univers
sidade Pau
ulista, esp
pecialização
o em
Fisioterapia Ap
plicada a Saúde
S
da Mulher e em
e
Docênc
cia do Enssino Superrior e
Profissionalizan
nte. Materia
al gerado a partir da disciplina "Mecanism
mos do Proc
cesso
Saúd
de-Doença"" do Progrrama de P
Pós-graduaç
ção em Ciências e T
Tecnologias
s em
Saúd
de da UnB - Faculdade
e de Ceilând
dia.
Alertta submetid
do em 16/0
07/2017 e a
aceito em 16/07/2017
1
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6. O
Os interneu
urônios de
e gastrina
a da medu
ula espinha
al transmiitem a coc
ceira
através da sin
nalização mediada
m
p
por Vglut2
2
Coce
eira é uma sensação que promo
ove o desejjo de coçar que pode
e ser provo
ocado
atrav
vés de estíímulos mec
cânicos e q
químicos. Processo se inicia na m
medula esp
pinhal
atrav
vés do re
eceptor pe
eptídico li berador das
d
gastrin
na (GRPR
R) através dos
“inte
erneurônios
s” que são
o neurônio
os excitatórios, que usam os mediadore
es do
trans
sportador vesicular de gluta
amato 2 (VGLUT2) que são
o sinalizad
dores
respo
onsáveis pa
ara propagação de esttímulos pro
ovenientes da sensaçã
ão de coçarr.
Os re
esultados mostraram
m
através de
e ratos (modificados geneticamen
nte- CRE” alelos
a
de ra
atos”), com
m genes responsáveiss transcriçã
ão de ARNM
M de VGLU
UT2 tinham uma
ligaç
ção com GR
RPR. Foram
m retirados tecidos e tratados pa
ara as dev
vidas analises. A

4

www
w.dol.innf.br
partir dessas am
mostras ve
erificaram q
que o VGLU
UT2 tem ligação especcífica GRPR
R para
trans
smitir “estímulos” qu
uímicos e espontâneo
os para in
nterneurôniios para outros
o
neurrônios na espinha
e
dorrsal, até ch
hegar próx
ximo a áreas de ativa
ação da co
oceira
inicia
almente.
Referência: Are
esh B, Freittag FB, Perrry S, Blüm
mel E, Lau J, Franck M CM, Lagers
ström
MC. Spinal corrd interneu
urons exprressing the
e gastrin-releasing p
peptide receptor
conv
vey itch thro
ough VGLU
UT2-mediate
ed signaling. Pain. 2017; 158(5)):945-961.
* Graduado em
e
Ciência
as Biológic as (FTB). Especialista em Me
eio ambien
nte e
popu
ulações vuln
neráveis (INTA-CE). E
Especialista em Biocom
mbustíveis e outras fo
ormas
de e
energias re
enováveis (IFPI).
(
Messtrando em
m Ciências e Tecnolog
gias em sa
aúde.
Aluno da disciplina “Redaç
ção e publiccação de trrabalhos cie
entíficos 1” (PGCTS-Un
nB).
Alertta submetid
do em 13/0
06/2017 e a
aceito em 13/06/2017
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7. Co
omunicaçã
ão intestin
no-cérebro
o
Você
ê já ouviu falar
f
que o intestino é um segun
ndo cérebro
o? Isso é ve
erdade! De fato,
o inttestino possui uma co
omplexa co
omunicação
o neuronal, que funcio
ona de ma
aneira
praticamente in
ndependentte. A micro
obiota, a die
eta e fatore
es inflamattórios regulam a
comu
unicação cé
érebro-inte
estino e inflluenciam diretamente
e em processsos fisioló
ógicos
diverrsos, que vão
v
desde o metaboliismo até a cognição. Mas de qu
ue maneira
a isso
acon
ntece?
Ainda sabemos
s muito pou
uco, mas in
números estudos têm surgido na
a última década,
mosttrando inclu
usive a influência da microbiota na gênese
e e intensid
dade de doe
enças
neurrodegenerativas, como
o o Alzheim
mer e o Park
kinson.
Um recente arrtigo public
cado na re
evista Cell nos ajuda a clarear esse cam
minho,
propondo que um tipo de célula
as intestin
nais, cham
madas ente
erocromafin
ns, é
respo
onsável pe
elo reconhe
ecimento d
de estímulo
os químico
os no epité
élio intestinal e
trans
smissão da
a informação aos ne
eurônios se
ensitivos circundantess, fazendo uma
impo
ortante con
nexão entrre o meio externo – reconhec
cido pelo i ntestino – e o
siste
ema nervoso central.
Faze
endo uso de
d ferramentas experrimentais os
o autores mostram que as cé
élulas
enterocromafins, situadas
s entre as células epiteliais do intestino, são capaze
es de
recon
nhecer um
ma ampla gama de sinais químicos, e por meio de sinaliz
zação
serottoninérgica
a, transmitir a informa
ação do lúm
men intestinal a neurrônios sensitivos
subja
acentes. Elas são cap
pazes de re
econhecer estímulos
e
da dieta, co
omo metabólitos
de ácidos graxo
os, catecola
aminas (no
orepinefrina
a, dopamina) e produ
utos químicos. O
traba
mecânicos,, mas
alho fala aiinda que es
ssas célula s podem re
econhecer estímulos m
essa afirmação
o não é totalmente ccorroborada
a pelos experimentoss realizados. As
células enterocromafins expressam rreceptores do tipo TR
RP, especiallmente TRP
PA1 e
TRPC
C4, além de
e receptore
es adrenérg
gicos. A pa
artir da ativ
vação desse
es receptorres, a
sinalização intrracelular cu
ulmina no aumento do influxo de cálcio e liberaçã
ão de
serottonina na sinapse
s
com
m o neurôn io sensitivo
o, ativado então
e
por e sse sinal. Dessa
D
form
ma, os estíímulos que
e chegam ao intestin
no são rec
conhecidoss por neurrônios
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sensitivos e trransmitidos
s ao sistem
ma nervoso
o central, gerando u
uma imporrtante
integ
gração.
Embora esse estudo
e
seja mais fisio
ológico do que fisiopa
atológico, a
ainda é pos
ssível
pens
sar em inúm
meras possibilidades d
de sinalizaç
ção em doe
enças. Um p
passo a ma
ais foi
dado
o, e a cada
a peça ess
se quebra-ccabeça vai se montando. Certa
amente, em
m um
futurro não muitto distante,, teremos e
excelentes surpresas vindas
v
daí!
Referência: Bellono NW, Bayrer JR,, Leitch DB
B, Castro J, Zhang C
C, O'Donnell TA,
Brierrley SM, Ingraham HA
A, Julius D.. Enterochrromaffin Ce
ells Are Gutt Chemosensors
8.e16.
that Couple to Sensory
S
Ne
eural Pathw
ways. Cell. 2017;
2
170(
(1):185-198
Alertta submetid
do em 03/0
07/2017 e a
aceito em 11/07/2017
1
7.
8. Neurônios sensoriais
s
s são carac
cterizados
s como mo
odalidade--específico
o
Em 1
1941 Herbe
er Gasser classificou
c
o
os neurônio
os sensoriais periférico
os em três tipos
com base na ve
elocidade do
d potencia
al de ação. Estes neurrônios foram
m denomin
nados
de fibras do tip
po A-β, A-δ e C, sendo
o que todos
s estes pod
dem respon
nder a estím
mulos
nociv
vos. As fibras
f
C são
s
o su btipo mais pesquisa
ado e div
versos esttudos
eletrrofisiológico
os sugerem
m que estess neurônios são polimo
odais, ou sseja, respon
ndem
a um
ma varieda
ade de esttímulos no
ociceptivos. No entan
nto, algunss trabalhos
s que
utiliz
zaram deleç
ção de gen
nes, gerand
do animais geneticam
mente modiificados em
m que
um tipo celu
ular ou marcadores
m
s molecula
ares espec
cíficos forram deletados,
obse
ervaram qu
ue muitos destes ne
eurônios po
odem ser considerad
dos modalidade
espe
ecifico, e não polimod
dais. Além disso, esttudos eletrofisiológico
os em hum
manos
tamb
bém observ
varam subttipos de fib
bras C que somente respondem
r
m a um estiimulo
ou m
mecânico ou
o térmico
o. Para ten
ntar elucidar se os neurônios do tipo C são
modalidade esp
pecifico ou polimodaiss, um grup
po de pesq
quisadores do Reino Unido
U
zaram uma
a nova ferrramenta d e imagem in vivo, o GCaMP, para estud
dar a
utiliz
respo
osta de neurônios sen
nsoriais no gânglio da
a raiz dorsa
al (GRD) em
m animais vivos
que foram desa
afiados com
m diferentess estímulos
s nociceptiv
vos. GCaMP
P é um indic
cador
de c
cálcio fluorrescente co
odificado g
geneticame
ente que vem
v
sendo
o utilizado para
analiisar a ativid
dade neuro
onal in vivo
o, sem interrferir com o meio intrracelular ou
u sem
pene
etrar a céllula com um
u
eletrod
do. Utilizan
ndo esta técnica,
t
oss pesquisad
dores
obse
ervaram que mais de 85% dos neurônios responsivos do GRD são modalidade
espe
ecifico, resp
pondendo ou
o a um esstimulo mecânico, ou térmico ou
u ao frio. Sendo
S
que apenas 10% dos neu
urônios ana
alisados res
spondem a estímulos mecânicos e ao
calorr, enquanto
o que a resposta a esttímulos me
ecânicos, ao
o calor e ao
o frio ocorrre em
some
ente 5% do
os neurônio
os. Estas ob
bservações refletem ao que foi d
demonstrad
do em
estud
dos compo
ortamentais
s em anima
ais transgê
ênicos, onde por exem
mplo, a de
eleção
do c
canal de só
ódio Nav1..8 silencia neurônios sensoriais
s mecânico
os, mas nã
ão os
sensíveis
ao
calor,
consisten
nte
com
os
dé
éficits
co
omportamen
ntais.
Interressanteme
ente, os au
utores dem onstraram que duran
nte uma infflamação ocorre
o
um aumento no numero de neurrônios com
m caracterrísticas pollimodais e que
neurrônios que antes era
am silencio
osos, passa
am a respo
onder em decorrência da
prese
ença de um
u
estimulo inflamattório, como
o a prostaglandina E
E2. Assim, este

6

www
w.dol.innf.br
estud
do sugere que nocic
ceptores p
polimodais são pouco
o frequente
es em animais
norm
mais (isto é, sem a pre
esença de u
uma inflamação ou les
são neuron
nal).
r R, Dong X, Wood JN. In
Referência: Em
mery EC, Lu
uiz AP, Sika
andar S, Magnúsdótti
M
vivo characteriz
zation of distinct mod ality-speciffic subsets of somatossensory neu
urons
using
g GCaMP. Sci
S Adv. 2016; 2(11):e
e1600990.
Alertta submetid
do em 10/0
01/2017 e a
aceito em 08/02/2017
0
7.
9. R
Receptor GPR132
G
co
ontribui p
para hiper
rsensibilid
dade mecâ
ânica indu
uzida
pela
a oxaliplatina
Pacie
entes em trratamento para o cân
ncer com qu
uimioterápiicos acabam
m sofrendo
o com
um terrível efe
eito advers
so ocasiona
ado por es
sta classe de medica
amentos, a dor
neurropática periférica
p
induzida por quimioterápicos (Chemottherapy-ind
duced
perip
pheral neurropathic paiin, CIPN). E
Entre as drrogas citotó
óxicas, a ox
xaliplatina causa
c
CIPN
N em ate 80% dos pa
acientes. A dor induzid
da pela oxa
aliplatina p
pode ser de
e dois
tipos
s: 1) uma síndrome
s
aguda
a
que se desenvo
olve no com
meço do tra
atamento e que
norm
malmente retrocede em poucos dias e 2) outra
o
com início tardio
o, caracterrizada
por uma neuro
opatia sens
sorial dista
al crônica. Estes sintomas se m
manifestam
m nas
extre
emidades do
d corpo e podem avançar ao
o longo do
os membro
ros durante
e um
trata
amento pro
olongado. A CIPN red
duz a qualidade de vida
v
dos pa
acientes, o que
muittas vezes le
eva a uma descontinu
uação do tratamento com os qu
uimioterápicos e
que infelizmentte, atualme
ente não ex
xiste no me
ercado nenh
huma drog a que poss
sa ser
utiliz
zada na pre
evenção ou no tratame
ento efetivo
o desta con
ndição dolo
orosa. No es
studo
publiicado por fo
oi demonsttrado que o receptor G2A
G
acopla
ado a prote
eína G (GPR
R132)
contribuiu parra CIPN em camu
undongos. Os auto
ores demo
onstraram que
camu
undongos nocautes para e ste recep
ptor desenvolveram uma menor
m
hiperrsensibilida
ade mecânica após o ttratamento
o com oxaliplatina qua
ando compa
arado
aos animais se
elvagem (W
WT). Além disso, foi observado
o que a cconcentraçã
ão de
ligan
mentada no
ntes lipídico
os do G2A estava aum
n nervo ciático e no gânglio da
a raiz
dorsa
al de cam
mundongos tratados com oxaliplatina. Ex
xperimento
os utilizand
do as
técniicas de imagem de cálcio
c
e pa
atch-clamp mostraram
m que a attivação de G2A
sensibiliza o ca
anal iônico TRPV1 no
os neurônio
os sensoriais através da ativaçã
ão de
PKC.. Deste mo
odo, os dad
dos deste ttrabalho sugerem que
e o G2A po
ode ser um
m alvo
prom
missor para
a reduzir a dor ne
europática induzida por quim
mioterápicos
s em
pacie
entes com câncer.
c
Referência: Hohmann SW
W, Angioni C, Tunaru S, Lee S, Woolf CJ, Offermanns S,
Geiss
slinger G, Scholich K,, Sisignano
o M. The G2A recepto
or (GPR132
2) contributtes to
oxaliiplatin-indu
uced mecha
anical pain hypersensitivity. Sci Rep.
R
2017; 7 (1): 446
6.
Alertta submetid
do em 11/0
05/2017 e a
aceito em 16/05/2017
1
7.
10. Toxina encontrad
e
a no ven
neno da jararaca induz do
or através
s da
liberração de ATP
A
e ativa
ação de re
eceptores purinérgic
cos
Mord
didas de cobras venen
nosas pode m causar intensa dor e inflamaçção ocasion
nando
dano
os teciduais
s. Os vene
enos de a nimais que
e induzem dor contê
êm toxinas
s que
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pode
em ser exploradas
e
para esstudar via
as de sinalização nociceptiv
va e
soma
atosensoria
ais. De fato
o, já foi de
emonstrado
o que diverrsas destass toxinas po
odem
agir diretamentte em cana
ais iônicos e receptore
es expresso
os por neurrônios sensoriais
que induzem ou
u inibem a dor. Intere
essantemen
nte, a fosfo
olipase A2 ((PLA2) e toxinas
seme
elhantes a PLA2 são
o comumen
nte enconttradas em venenos d
de cobra e um
estud
do publicad
do recentem
mente por Z
Zhang e co
olaboradore
es identifico
ou no venen
no de
cobra
as jararaca
a uma proteína tipo PLA2, a BomoTx.
B
A BomoTx e
está fortem
mente
relac
cionada com
m um grupo de mioto
oxinas Lys4
49 que prom
movem a liiberação de
e ATP
de miotubos através de
d
um m
mecanismo desconhe
ecido. Nesste estudo
o, os
pesq
quisadores demonstraram que a BomoTx ativa uma subpopulaçã
ão de neurrônios
soma
atossensíve
eis que co
ontribuem para a sensação
s
de dor, a
através de
e um
meca
anismo dep
pendente da
d liberaçã
ão de ATP celular que
e envolve hemi-canais de
pane
exina e a consequent
c
te ativação
o de receptores purin
nérgicos P2
2X2 e/ou P2X3.
P
Além
m disso, foi observado em experiimentos comportamen
ntais, que a BomoTx induz
dor inflamatóriia não-neu
urogênica, hiperalgesia térmica e alodinia
a mecânica
a, os
quais
s são totallmente dep
pendentes da sinaliza
ação puriné
érgica. Assiim, este es
studo
elucidou o me
ecanismo de
d ação d
da toxina de cobras Bothrops,, as quais
s são
respo
onsáveis pela maioria
a dos casoss de lesões
s e mortes relacionad
das a cobra
as na
América Latina..
Referência: Zha
ang C, Med
dzihradszky
y KF, Sánch
hez EE, Basbaum AI, Julius D. Lys49
L
myottoxin from the Brazilian lancehe
ead pit vipe
er elicits pa
ain through
h regulated
d ATP
relea
ase. PNAS 2017;
2
114 (12): E252
24-E2532.
Alertta submetid
do em 19/0
05/2017 e a
aceito em 05/06/2017
0
7.
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