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1. F
Funcionalid
dade físic
ca e sua rrelação direta com a intens
sidade de dor,
fadig
ga e qualidade do sono em in
ndivíduos com
c
fibrom
mialgia
A fib
bromialgia é a terce
eira enferm
midade reumática em
m prevalênccia, com maior
m
incidência em pessoas
p
com
m a faixa e
etária entre
e 40 a 50 anos, sendo
o de 6 a 8 vezes
v
s frequente
e em mulh
heres. Indiv
víduos com
m fibromiallgia aprese
entam sintomas
mais
como
o fadiga, riigidez matinal, sono n
não reparad
dor, alteraç
ções de hu
umor, depre
essão
e an
nsiedade, e queixas cognitivas
c
ccomo prob
blemas de memória e dificuldad
de de
conc
centração. Todos este
es sintoma
as se apres
sentam de
e maneira diferenciad
da ao
longo
o dos dias, podendo ocorrer
o
inde
ependentem
mente dos demais.
d
Asssim, o indiv
víduo
conv
vive diariam
mente com
m uma exp
pectativa negativa
n
sobre o qu
ue irá vive
enciar
naqu
uele dia. Es
ste dilema foi muito b
bem descrito em um estudo de caso onde uma
pacie
ente com fibromialgia fez a segu
uinte afirma
ação: "Eu nunca
n
sei co
omo será o meu
dia. Eu tenho que
q
acordar de manh ã e ver o que
q
dói e como
c
posso
o me medicar e
assim
m ver como
o meu dia vai
v ser”.
Nestte sentido, um estudo recente fe
eito por pes
squisadores
s da Univerrsidade de Utah,
nos Estados Unidos, deciidiu avaliarr a variabilidade com
mportamenttal e dispo
osição
física
a para dive
ersas ativida
ades do dia
a-a-dia em indivíduos
s com fibrom
mialgia, e como
alidade do sono
estes
s parâmetrros se relac
cionavam ccom os níve
eis de dor, fadiga, qua
e fun
ncionalidade física.
O es
studo avalio
ou 292 indivíduos com
m fibromialg
gia, sendo em sua ma
aioria mulh
heres.
Alguns parâme
etros foram
m avaliado s através de questio
onários co mpletados com
acom
mpanhamen
nto de ps
sicólogos, outros, co
omo a qu
ualidade do
o sono, foram
f
monitorados em
e
clínicas
s especial izadas e com equipamento específico.. Foi
obse
ervado que o ritmo de
e atividadess executadas ao longo
o do dia e as variaçõe
es de
humor tinham uma correlação possitiva com todos os sintomas clínicos cittados
anteriormente (dor, fadig
ga, qualida de do sono e funcionalidade fíísica). Chama a
atenção que, assim
a
como
o em outra
as enfermid
dades crôn
nicas tais ccomo demê
ência,
défic
cit de atenç
ção, desord
dem de hi peratividad
de, a fibrom
mialgia esttá relaciona
ada a
Síndrome do attraso das fases
f
do so
ono. Esta síndrome altera o perííodo de ale
erta e
de s
sono afetan
ndo o ritm
mo de temp
peratura co
orporal, o ritmo horm
monal e outros
o
ritmo
os diários tendo
t
grande relação com altera
ações de humor
h
e co
omportamen
ntais.
Este dado é de
e grande im
mportância e indica qu
ue talvez in
ndivíduos ccom fibromialgia
deva
am ainda re
eceber trattamento ad
dequado pa
ara tratar esta
e
condiçção associa
ada a
doen
nça, uma vez
v
que a mesma
m
posssa ter rela
ação direta com os siintomas clíínicos
relattados na fibromialgia
f
a impactan
ndo diretam
mente na qualidade de vida destes
indiv
víduos.
Assim
m, o estud
do sugere que
q
melhorres índices de dor, fa
adiga e qua
alidade do sono
resultam em melhores
m
ín
ndices de ffuncionalida
ade física para
p
tarefa
as do dia-a
a-dia.
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Nestte sentido, o tratame
ento deverria abrange
er os diferrentes sinttomas para
a um
melh
hor resultad
do e os pacientes dev
veriam ser monitorad
dos quanto à qualidad
de de
seu s
sono.
Referência: Neikrug AB1, Donaldson
n G, Iacob E, Williams
s SL, Hamiilton CA, Okifuji
O
ctivity rhythms and clinical corre
elates in fibromyalgia. Pain. 2017
7; 158(8):1
1417A. Ac
1429
9.
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2. E
Esclarecim
mentos ac
cerca da redução da dor induzida p
pelo exer
rcício
realizados anttes da sua
a aplicação
o aumenta
a a tolerân
ncia à dor
É be
em demons
strado em adultos s audáveis que
q
o exerrcício agud
do pode re
eduzir
trans
sitoriamentte a dor. Tal
T é descrrito como “hipoalgesi
“
a induzida pelo exerrcício”
(EIH). No entan
nto, os mecanismos p
pelos quais o exercício
o agudo re
eduz a dor ainda
não são totalmente compreendidos. Alguns esttudos têm demonstra
ado o local onde
ocorrem mudan
nças no sis
stema nerv
voso centra
al que podem explica
ar a reduçã
ão da
dor e
em decorrê
ência do exercício. O
Outros estudos demon
nstram que
e mudanças em
nívell periférico também sã
ão importa ntes. Suge
ere-se ainda
a que proce
essos cognitivos
contribuem parra a EIH. É sabido a
ainda que a manipula
ação de fattores cognitivos
pode
e modular a dor. Alte
erar as ex pectativas sobre o co
ondicionam
mento da dor,
d
a
suge
estão verba
al ou as imagens
i
sã
ão capazes
s de aume
entar ou d
diminuir a dor,
depe
endendo do
o tipo de ex
xpectativa gerada. A educação é outro me
eio pelo qu
ual as
expe
ectativas so
obre a dor podem serr alteradas. Vários esttudos mosttraram que uma
única
a sessão de
d educaçã
ão em neu rociência pode
p
reduz
zir a dor e/
e/ou melhorar a
funçã
ão em pes
ssoas com dor crônicca. Baseado
o nesses achados,
a
oss autores deste
d
estud
do buscaram investigar se a edu
ucação sobre EIH influ
uencia as re
respostas da dor
ao e
exercício ag
gudo em ad
dultos saud
dáveis, bus
scando con
nfirmar o e
envolvimentto de
proce
essos cogn
nitivos no efeito hipo
oalgésico do
d exercício agudo. Para tanto
o, os
autores realizaram sessões educaciionais sobrre exercício
os e dor. A sessão durou
d
aproximadamen
nte 15 minutos, tanto
o para o grupo controle quanto p
para o grup
po de
interrvenção. Du
urante a se
essão, todoss os participantes receberam infformações sobre
s
dor muscular que
q
pode surgir
s
dura
ante e após o exercíc
cio, a diferrença entre
e dor
apropriada e inapropriada, dor duran
nte o exerc
cício, e com
mo escalas ssão usadas para
medir dor e esforço. Os
O particip
pantes do grupo de
e interven ção receb
beram
inforrmações ad
dicionais so
obre a EIH
H como, por
p
exemplo, o que é, os tipo
os de
exercícios que podem lev
var à EIH, e os possííveis mecan
nismos sub
bjacentes. Já os
participantes no
n grupo controle
c
re
eceberam informaçõe
i
s adiciona is gerais sobre
s
exercício e do
or, como, por exem
mplo, class
sificações de dor, d
diferença entre
inten
nsidade da dor e como
o a dor às vezes diferre entre atlletas e não
o atletas. Depois
disso
o, foram av
valiados os conhecime
entos e cre
enças de todos os part
rticipantes sobre
s
exercício e dor. Posteriormente foi a
aplicado ex
xercício aerróbico com
m intensidad
de de
moderada a vigorosa,
v
durante
d
20
0 minutos em ambo
os os grup
pos. A do
or foi
mensurada atra
avés da realização de
e uma pres
ssão sobre os múscullos reto fem
moral
(coxa
a), tibial anterior (p
perna) e primeiro músculo
m
interósseo d
dorsal (pé)). As
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medidas foram feitas ante
es e depoiss do exercíc
cio usando um algôme
etro de pressão,
que foi colocad
do em cada
a um dos lo
ocais exam
minados e, em seguid a, uma pre
essão
foi aplicada aumentand
do gradua
almente a intensidade em um taxa
a de
aproximadamen
nte 1 kg/s até que a ssensação de
e pressão fosse
f
relata
ada como dor.
d
Os resultados desse
d
estud
do demonsstraram que o grupo de interve nção acred
ditava
mais
s fortementte que a do
or poderia sser reduzid
da por uma única sesssão de exercício
e qu
ue as info
ormações que
q
tinham
m acabado de receber mudara
am o que eles
pens
savam sobrre o efeito do
d exercício
o na dor qu
uando comp
parados ao grupo controle.
Após
s o exercício, verificou
u-se que o limiar de pressão, referido como
o dor, aume
entou
em ambos os grupos; entretanto,
e
observou--se que no
o grupo de
e intervenç
ção o
aumento médio
o foi maior do que no grupo conttrole, ou seja, o grupo
o de interve
enção
supo
ortou uma pressão maior
m
em comparaçã
ão ao grup
po controle
e. Baseado
o nos
resultados obtid
dos, os auttores suger em que os processos cognitivos na avaliaçã
ão da
dor p
podem ser manipulado
os para inflluenciar a EIH
E
em adu
ultos saudá
áveis.
Este estudo mo
ostra que re
ealizar sesssões educac
cionais dem
monstrando
o que o exercício
dimin
nui a dor antes da sua
s
realiza
ação pode alterar as respostas da dor ap
pós a
o tem pottenciais im
realiz
zação do mesmo. Este
E
achado
mplicações clínicas pa
ara a
presc
crição de exercícios
e
para
p
pessoa
as com dor crônica, po
ois esclareccimentos acerca
da dor antes da realizaçã
ão de exerccícios poderiam ser aplicados pa
ara melhorrar as
respo
ostas à dorr após exerrcícios.
Referência: Jon
nes MD, Valenzuela T, Booth J, Taylor
T
JL, Barry BK. Ex
xplicit educ
cation
abou
ut exercise--induced hy
ypoalgesia influences pain respo
onses to accute exerciise in
healtthy adults
s: A rand
domised ccontrolled trial. J Pain.
P
2017
7. pii: S1
15265900
0(17)30658
8-2.
Alertta submetid
do em 16/0
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3. In
ntensidade
e da dor própria
p
ed
do cônjuge
e em casa
ais: efeitos
s longitudinais
sobrre sintoma
as depress
sivos
A rellação entre
e dor e sinttomas deprressivos é um
u assunto
o recorrentte, muitas vezes
v
analiisado de fo
orma individual. O pre
esente estu
udo analiso
ou uma am
mostra de casais
c
heterossexuais com 50 anos ou ma
ais, durante
e oito anos, e buscou
u avaliar de
e que
maneira a inttensidade da dor do
os cônjuge
es estava associada
a aos sintomas
deprressivos. Es
sta avaliaçã
ão teve iníício em 200
06 e foi repetida a ca
ada 2 anos
s, até
2014
4.
Os rresultados obtidos por meio doss questioná
ários autoa
administrad
dos ao long
go da
pesq
quisa demonstram que
q
a do
or e os sintomas depressivo
os clinicam
mente
signiificativos fo
oram acha
ados comu
uns na am
mostra e que a inten
nsidade da
a dor
ada no iníc
cio do estu
udo coincid
diu com maior
m
nível de sintom as depress
sivos,
eleva
tanto
o para as mulheres,
m
quanto para
a os homen
ns. Já ao lon
ngo do tem
mpo percebe
eu-se
que a intensida
ade da dor em amboss leva à variação nos sintomas d
depressivos. No
entanto, o mesmo não oco
orreu para a dor.
As es
sposas que
e relataram dor mais iintensa no início do estudo, ao ccontrário do
o que
já fo
oi descrito,, apresenta
aram dimin
nuição nos
s sintomas depressiv
vos. Os au
utores
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discu
utem que estes
e
resultados pode
em ser ass
sociados à maior resi liência entre as
mulh
heres ao lo
ongo do tem
mpo. Outro
o dado des
staque refe
erente às e
esposas é que
q
a
dor mais inten
nsa de seu
us maridoss tem corrrelação com
m aumento
o nos sintomas
deprressivos da
as mesmas
s. Os dois eventos acima
a
referridos não se aplicam
m aos
homens.
Este trabalho demonstra
a importân
d
ncia do aco
ompanhame
ento não s ó dos pacie
entes
com dor, mas das pesso
oas que o cercam, com
c
foco em
e
seus ccônjuges, sendo
s
desta
acada a su
uscetibilidad
de das mu
ulheres sere
em afetada
as negativa
amente em
m sua
saúd
de mental pela
p
dor de seus marid
dos.
Referência: Pollenick CA, Brook JM, Birditt KS
S. Own and
d partner p
pain intensity in
olderr couples:longitudinal effects o n depressiive sympto
oms. Pain. 2017, 158
8 (8)
1546
6–1553.
Alertta submetid
do em 01/0
09/2017 e a
aceito em 01/09/2017
0
7.
4. A preve
enção é o melh
hor trata
amento para a dor crô
ônica
Um estudo rec
cente desen
nvolvido pe
ela SBED (Sociedade Brasileira para Estud
do da
Dor) apontou que
q
grande
e parte da população, sofre, pelo menos, ccom um tip
po de
dor c
crônica (qu
ue dura no mínimo 9
90 dias). Se
egundo o médico
m
Cha
arles Amarral de
Olive
eira, poucas escolas de
d medicina
a possuem disciplinas
s especifica s para o es
studo
da dor. "A dor
d
é vis
sta mais como sin
ntoma e não como
o uma do
oença
espe
ecificamente
e", diz. De
essa forma,, tem-se que
q
a dor aguda
a
é u m sintoma
a, um
alertta de que alguma
a
cois
sa está erra
ada, ao passo que a crônica é u
uma doença
a. De
acord
do com Oliveira, o ma
aior proble ma epidem
miológico sã
ão as lesõess de coluna
a. Ele
cita que um es
studo realiz
zado nos Esstados Unid
dos em 199
92 e em 20
006 revelou um
aumento de 30
0% na incidência da dor em ho
omens e mulheres,
m
n
na mesma faixa
etária, destacando-se o aumento do
o índice de massa corporal, bem
m como o us
so de
dispo
ositivos mó
óveis, que tem
t
elevad
do as queix
xas de dore
es na colun
na cervical entre
a po
opulação. Frisa-se que
e esses ach
hados são reflexos do
o que acon
ntece em to
odo o
mundo, ou seja, as pessoas estão se alimenttando mal, fazendo m
menos atividade
física
a e adquirindo maus hábitos p
posturais. Ante
A
o exp
posto, pode
e-se inferirr que
quan
ndo há dor há sofrime
ento e um impacto direto na rottina das pe
essoas. Por isso,
espe
ecialistas re
eforçam ca
ada vez m
mais a impo
ortância de
e abordar a prevenç
ção e
avan
nçar no diag
gnóstico e tratamento
t
o.
Fonte: http://w
www.folhade
elondrina.ccom.br/saude/a-dor-do-brasileiro
o-982517.h
html
Alertta submetid
do em 13/0
09/2017 e a
aceito em 19/09/2017
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5. Novo mode
elo in vitro
o para fibro
omialgia
Um estudo rec
cente mosttra um mo delo experrimental pa
ara estudarr a ativaçã
ão de
micró
óglia em es
studos sobre dor crôn
nica. Células humanas
s do tipo gliia foram crriadas
a partir de monócitos do sangue. U
Utilizando liinhagens produzidas
p
com sangu
ue de
pacie
entes com fibromialgia e pacien
ntes saudá
áveis foi po
ossível estu
udar a ativ
vação
diferrencial desttas células tipo glia e
estimuladas
s por ATP (adenosina
a trifostato). Os
perfis de RNA
A mensage
eiro para TNF-α e da próprria proteín
na foram mais
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aumentados pa
ara as cálu
ulas tipo g
glia de pac
cientes com
m fibromia
algia do qu
ue as
células oriund
das de pacientes
saudáve
eis. Os autores ssugerem uma
hiperrsensibilida
ade da micrróglia de pa
acientes com fibromialgia para o ATP.
Referência: Ohg
gidani M1, Kato TA2, Hosoi M3, Tsuda M4, Hayakawa
a K1, Hayak
ki C5,
ki R3, Sagata N1, Has
shimoto R6,, Inoue K4,, Sudo N3,5, Kanba S
S1. Fibromy
yalgia
Iwak
and microglial TNF-α:
T
Translational rresearch us
sing human
n blood ind
duced micro
oglialike c
cells. Sci Re
ep. 2017; 7(1):11882
7
2.
Alertta submetid
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6. U
Uma nova abordagem terapêu
utica para
a o tratam
mento das disfunçõe
es da
artic
culação te
emporomandibular
A arrticulação temporomandibular é uma estru
utura que conecta oss ligamento
os da
maxila à base do crânio e permite os movim
mentos de abertura
a
e fechamentto da
boca
a. Quando esta artticulação ssofre uma lesão ou
u um dan
no, resulta
a no
ue é deno
aparrecimento de
d dores locais, o qu
ominado de
e síndrome
e da articulação
temp
poromandib
bular (ATM). Esta disffunção leva
a a uma desordem d os músculo
os da
face e nervos adjacentes
a
. Os princi pais sintom
mas relacio
onados à do
or na ATM são:
dificu
uldade na mastigação
m
o, cliques, ccrepitação e estalido da mandíb
bula, inchad
do no
rosto
o, inflamaç
ção do nerrvo, dores de cabeça
a incluindo enxaqueccas e bruxismo.
Todo
os esses eventos carracterizam uma parafunção do sistema e
estomatogn
nático
orofa
acial.
Diante disso, após
a
o corrreto diagn óstico da síndrome da
d ATM, no
o planejam
mento
terap
pêutico priimário recomenda-se
e o uso de
d medicamentos orrais, tais como
analg
gésicos opioides e an
nti-inflamattórios não esteroides. Entretantto, sabe-se
e que
existte uma grrande incid
dência de diversos efeitos
e
cola
aterais. Co
omo altern
nativa
terap
pêutica con
nsiderada padrão
p
ourro no trata
amento das
s disfunçõe
es de ATM,, tem
sido proposta a injeção intra-articullar de glico
ocorticoides
s na ATM. Por outro lado,
vale ressaltar que
q
é uma técnica in
nvasiva que
e causa desconforto e dor durante a
aplic
cação da in
njeção, req
quer um p
profissional altamente
e qualificad
do e resultta na
redução de ade
esão ao trattamento pe
elo paciente
e.
Rece
entemente foi publicado um esttudo demonstrando que
q
o dese
envolvimentto de
nova
as terapias mais seguras e mais eficazes sã
ão necessárias e de g
grande interesse
para os pacien
ntes. Nesse
e estudo fo
oi demonsttrado que a aplicação
o da 15-de
esoxi∆12,,14-prostag
glandina J2 (15d-PGJ2
2) na ATM tem propriiedades antti-inflamató
órias.
Além
m disso, para
p
melhorar a a bordagem terapêutic
ca visando
o uma te
erapia
minim
mamente invasiva e com efeittos desejad
dos no con
ntrole da d
dor da ATM foi
proposto a utiilização de 57 micro
oinjeções aplicados
a
na
n pele e, em seguiida a
administração de uma base de cre
eme de PG
GJ2 via transdérmica . Os resulttados
demo
onstraram que apena
as a aplicaçção tópica de creme 15d-PGJ2 durante 15
5 min
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direttamente na
a pele de ra
atos não in duz nenhum efeito an
ntinociceptiivo significa
ativo.
No e
entanto, a preparaçã
ão da pele com as microinjeçõ
m
ões durante
e 5 min e,
e em
segu
uida a apliicação do creme 15
5d-PGJ2 lev
va a uma redução significativ
va no
comp
portamento
o nociceptivo induzid
do por forrmalina na
a ATM. Esste resultado é
seme
elhante a outros
o
achados prévioss demonstrrando que a injeção in
ntra-articular de
15d--PGJ2 na ATM
A
reduz a nocicepçção em mo
odelos anim
mais. Além dos resulttados
comp
portamenta
ais, também
m foram en
ncontrados menores níveis
n
das ccitocinas IL-1β e
TNF--α no tecid
do da ATM. Enfim esssas descob
bertas dem
monstram q
que a aplic
cação
hipod
dérmica do
o creme 15d-PGJ2 asssociado as microinjeçõ
ões promov
vem um melhor
m
efeito antinocic
ceptivo e anti-inflam
matório, as
ssociado a benefícioss favoráveis ao
pacie
ente e um
ma nova técnica
t
na abordagem terapêu
utica no ccontrole da
a dor
relac
cionado a distúrbios
d
inflamatório
os da ATM, evitando assim inje
eções profu
undas
intra
a-articulares
s.
Referência: Ma
acedo CG, Jain AK, Franz-Montan M, Napimoga
N
MH, ClementeNapimoga JT, Gill
G HS. Microneedles enhance topical
t
delivery of 15
5-deoxy-∆12,14prosttaglandin J2
J and red
duce nocicception in temporomandibular jjoint of ra
ats. J
Conttrol Release
e. 2017. pii: S0168-36
659(17)306
695-8.
Alertta submetid
do em 23/0
08/2017 e a
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7. A UTI neon
natal e a do
or
A utilização de sacarose nas
n
UTIs n eonatais para o contrrole da dorr processua
al é o
padrrão atual utilizado
u
na
n clínica. Porém, a Academia
a American
na de Pediatria
ressa
alva a falta
a de estudos acerca de seu uso
o repetitivo
o e seus effeitos em longo
prazo
o. Baseado
o nessa indagação e em estud
dos prévios
s, que rela
atam os effeitos
nega
ativos da dor precoce no desenv
volvimento cerebral, foi
f vista a importância em
relattar os efeito
os do uso repetitivo da
a sacarose em lactenttes.
as condiçõe
Para chegar a tais
t
resulta
ados, utiliza
aram um modelo
m
que mimetiza a
es de
dor e tratamen
nto das UTIIs neonata is em 109 filhotes de
e camundo
ongo, que desde
d
sua primeira semana de vida foram
m divididos
s em dois grupos qu e receberia
am o
veícu
ulo ou saca
arose por via
v oral e so
ofreriam trrês tipos de
e intervenç ões 10x ao
o dia:
tátil não nociva
a com uso de
d cotonete
e, picada de agulha e manipulaçção. Nos dia
as 85
a 95
5, onde são considerrados adulttos, realizo
ou-se a res
ssonância magnética para
avaliiar o volum
me de 159 regiões en
ncefálicas. Foi verificado que oss camundo
ongos
expo
ostos prec
cocemente à sacaro
ose possuííam 22 regiões sig
gnificativam
mente
menores.
O us
so da sacaro
ose induziu
u volumes e
encefálicos menores, principalme
ente em regiões
de su
ubstância branca
b
do prosencéfal
p
o, cerebelo
o e hipocam
mpo. Foi de
escoberto que os
filhottes de cam
mundongos expostos e que pass
savam pela intervençã
ão da picad
da de
agulh
ha na pata
a tiveram os
o piores rresultados, tendo um volume en
ncefálico menor
m
predominantem
mente em áreas envolv
vidas no prrocessamen
nto nocicep
ptivo.
Referência: Tre
emblay S, Ranger M
M, Chau CMY, Ellegood J, Lercch JP, Hols
sti L,
Goldowits D, Grunau
G
RE. Repeated
d exposure
e to sucros
se for pro cedural pa
ain in
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mouse pups leads to long
g-term wid
despread brrain alterattions. Pain.. 2017, 158(8):
1586
6-1598.
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plementar
8. A via PI3
3K/Akt é necessárria para a sensibilização ce
entral na dor
neurropática
A do
or neuropáttica é um tipo de do
or crônica que
q
acontece pela lessão ou dan
no do
siste
ema somato
ossensorial tanto em nível perifé
érico como central. Oss pacientes
s com
dor n
neuropática
a apresenta
am alodinia
a (dor a um
m estímulo inócuo) e h
hiperalgesia
a (dor
exac
cerbada a um estím
mulo nociv
vo). O tra
atamento requer um
ma aborda
agem
interrdisciplinar focada em drogas como an
nticonvulsiv
vantes e a
antidepress
sivos.
Entre
etanto, na maioria dos pacien
ntes, o tra
atamento é insatisfa
atório. Vistto os
diverrsos mecan
nismos da dor neurop
pática, é im
mportante investigar sistemicam
mente
as a
alterações nos diferrentes mo delos de dor para melhor ccompreender a
fisiop
patologia da doença e desenvolv
ver novas te
erapias.
PI3K
K é uma lip
pídeo quina
ase que tra
ansduz sina
ais para diferentes effetores, como a
prote
eína quinas
se B (PKB ou
o Akt) e q
quinases qu
ue regulam
m a sinalizaçção extrace
elular
(Erk)). Neste tra
abalho foi utilizado o modelo de
e constrição crônica d
do nervo ciático
da hiperalgesia
(CCI) combinado com ex
xperimento
os comportamentais (avaliação
(
mecâ
ânica com filamentos
s de Von F
Frey), técn
nicas bioquímicas e e
eletrofisioló
ógicas
para avaliar a via
v PI3K/Ak
kt na sensi bilização ce
entral. Tam
mbém foram
m utilizados
s dois
inibid
dores da PII3K (Wortm
mannin e LY
Y294002) como ferram
mentas farm
macológicas
s.
Os rresultados demonstraram que o
os animais com CCI desenvolve
eram altera
ações
bioqu
uímicas e eletrofisioló
ógicas que
e foram rev
vertidas co
om os inibiidores da PI3K,
bem como a hiperalgesia mecânicca foi sign
nificativame
ente reduzzida com esses
e
inibid
dores. Por tanto, ne
este estudo
o foi dem
monstrado que
q
a via de sinaliz
zação
PI3K
K/Akt é im
mportante na sensibiilização central e mostrou-se
m
um novo alvo
terap
pêutico parra o tratamento da do r neuropática.
Referência: Liu
u, W., Lv, Y., & Ren
n, F. PI3K//Akt Pathway is Requ
uired for Spinal
S
Centtral Sensittization in
n Neuropa
athic Pain.. (2017). Cellular and Mole
ecular
Neurrobiology, 1-9.
1
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9. Pa
apel do re
eceptor Toll-like 7 na
a cistite in
ntersticial do tipo H
Hunner
A cis
stite interstticial é uma doença ccrônica que
e provoca inflamaçõe
es na pared
de da
bexig
ga, podend
do evoluir para
p
úlcera de Hunnerr, o que caracteriza um
ma complic
cação
do quadro. Os mecanismo
m
os desta pa tologia não
o estão tota
almente elu
ucidados, porém
acred
dita-se que
e sua origem
m seja auto
oimune.
O es
studo busco
ou relacionar a expre ssão do To
oll Like Rec
ceptor 7 (T
TLR 7) com esta
patologia e para
a isso foram
m realizado
os experime
entos in viv
vo e in vitro
o. Em células de
humanos com a doença foi observ
vado aume
ento na ex
xpressão e na transc
crição
gênic
ca para esse
e
recep
ptor. Utilizzaram-se análises
a
quanto à nocicepção
o em
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camu
undongos, modificaçõ
ões estruturrais da bex
xiga e a his
stologia dessses tecido
os em
grup
pos que hav
viam recebido agonista
a e antagonista desse
e receptor.
Conc
cluiu-se que
e a ativaçã
ão do TLR 7 levou a edema
e
e es
spessamentto da pared
de da
bexig
ga, infiltraç
ção celular,, nocicepçã
ão e alteraç
ções signifiicativas qu anto ao vo
olume
de d
diurese exc
cretado. O antagonissta, Hidrox
xicloroquina
a, reverteu
u esses effeitos
quan
nto ao volume da diurese e a contração muscula
ar da bexig
ga. Os au
utores
conc
cluem que seu
s
uso po
ode ser eficcaz para o tratamento dessa do
oença. Contudo,
há a necessidad
de de mais estudos.
Referências: Ichihara K, Aizawa
A
N, A
Akiyama Y, Kamei J, Masumori
M
N , Andersson KE,
Hom
mma Y, Igaw
wa Y. Toll-like recepto
or 7 is overrexpressed in the blad
dder of Hunnertype interstitial cystitis, and its activ
vation in th
he mouse bladder
b
can
n induce cy
ystitis
and bladder pain. Pain. 20
017, 158(8)):1538-154
45.
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10. Envolvime
ento de tiirosina qu
uinases ex
xtracelular
res na do
or via rece
eptor
EphB
B2 e NMDA
AR
A fos
sforilação é uma das formas ma
ais bem co
onhecidas de
d modularr a atividad
de de
enzim
mas, canaiis e recepttores. Emb
bora a exis
stência de fosforilaçã
ão de protteínas
extra
acelulares ter sido sugerida em meados do ano de 180
00, quando se
onstrou qu
demo
ue a grupam
mentos fossfato ligado
os a caseína, este pro
ocesso tem
m sido
muitto melhor caracterizad
c
do em protteínas intra
acelulares, mesmo em
m receptorres, a
qual ocorre em
m sua porrção intraccelular, e pouco
p
se conhece so
obre os effeitos
caus
sados pela fosforilação
o de prote
eínas extrac
celulares. No
N entanto
o, um publicado
por K
Kenji Hanamura et al. liderado pelo Matthew Dalva, os autoress demonstrraram
que o processo
o de fosforilação extra
acelular de proteínas também occorre na po
orção
acelular de
e uma pro
oteína tran
nsmembran
nar chamada EphB2,, localizada na
extra
supe
erfície dos neurônios da medula
a espinhal.. Esta protteína pode
e ser fosforrilada
após
s ligação de
e seu ligan
nte, o qual também se
s encontra
a localizada
a na memb
brana
dos mesmos neurônios, a ephrin-B.. A fosforila
ação extracelular do receptor EphB2
E
aumenta a ex
xpressão sináptica do
o receptorr de glutamato N-m etil-D-aspa
artato
(NMD
DAR) e a sua excita
abilidade. Em ratos, os pesquisadores m
mostram que
q
a
fosfo
orilação do resíduo Y5
504 na porrção extrac
celular do EPhB2
E
aum
menta durante a
dor crônica, e a redução
o fosforilaçã
ão de EphB2 pela ad
dministraçã
ão intratecal do
K252
2b, um inib
bidor de qu
uinase imp ermeável a membran
na, diminuii a dor. Ma
aiores
detalhes podem
m ser encon
ntrados na figura 1. Esta
E
função recenteme
ente identifficada
para a fosforila
ação extracelular pod
deria serviir como alvo potenciial para futuras
terap
pias de dorr.
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Figurra 1: fosforrilação extrracelular
Referência: Hanamura K, Washburn
n HR, Shefffler-Collins SI, Xia NLL, Henderso
on N,
Tillu DV, et al. (2017) Ex
xtracellularr phosphory
ylation of a receptor tyrosine kinase
k
controls synapttic localizattion of NM
MDA receptors and re
egulates pa
athological pain.
PLoS
doi.org/10..1371/journ
S Biol 15(7)): e2002457. https://d
nal.pbio.20
002457
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