www
w.dol.innf.br
Arquivo de ediç
ções: Outu bro de 201
17 – Ano 18 – Númerro 207
Caderno
C
de
e Divulgaçã
ão Científic
ca
1. P
Programa de compu
utador po
ode ser fe
erramenta para dettectar dor
r em
anim
mais
Como podemos saber se
e um anim
mal, seja ele
e
de estimação ou os criados
s em
fazen
ndas, está sentindo dor? No labo
oratório de
e computação de Cam
mbridge tem
m sido
dese
envolvido um
u
sistema de inte
eligência artificial que tem a capacidade de
recon
nhecer cinco express
sões faciai s diferente
es em animais, com
mo ovelhas, por
exem
mplo, sendo
o capaz de estimar se
e o animal está sofrendo e o qu
uão severo seria
este desconforrto. O siste
ema é form
mado por câmeras, colocadas
c
em tanque
es de
água
a, o qual permite
p
que
e os agricu
ultores mon
nitorem os animais q
quando este
es se
aproximam e emitam um aviso ccaso o aniimal apres
sente um comportam
mento
carac
cterístico, o que pode
e ser um indicativo de
d doenças e, assim, um tratam
mento
preco
oce pode ser
s iniciado
o. A maioria
a dos traba
alhos que estuda
e
a fa
ace dos animais
foram
m realizado
os por Cha
arles Darwi n, que já dizia
d
que todos os se
eres human
nos e
muittos animais demonstram em
moções através de comporta
amentos muito
m
seme
elhantes. Assim,
A
os pesquisadorres de Cambridge pensaram que
e provavelm
mente
deve
eria haver uma
u
relação entre as expressõe
es faciais de
e humanoss com as qu
ue os
anim
mais demonstram em diferentes
d
ssituações, como
c
quando estão se
entindo dorr.
O prrograma de computa
ador utiliza
a algoritmo
os para prrocurar sina
ais de dorr nos
anim
mais, tais como: estre
eitamento d
dos olhos, o aperto das
d
bochecchas, as orrelhas
dobrrando para frente, os lábios p uxando pa
ara baixo e para trá
ás e as na
arinas
mudando de um
ma forma de U para u ma forma de
d V.
Os p
pesquisadorres ainda mencionam
m que, inte
eressantemente, é po
ossível ver uma
clara
a analogia entre as alterações nos rosto
os das ovelhas e exp
pressões fa
aciais
seme
elhantes nos seres humanos
h
q
quando soffrem. Para padroniza
ar o modelo os
pesq
quisadores utilizaram cerca de 5 00 fotograffias de ove
elhas, que fforam colettadas
por v
veterinários
s no decorrrer do estud
do.
Nas ovelhas a dor
d severa está assocciada a enffermidades como a po
odridão da pata,
uma condição extremam
mente dolo rosa e contagiosa que
q
faz co
om que a pata
apod
dreça. Outrro exemplo
o é a masstite, uma inflamação na mam
ma das ovelhas
caus
sada por les
são ou infecção bacte riana. Amb
bas os caso
os são comu
uns em gra
andes
rebanhos e es
spera-se que
q
a dete
ecção prec
coce leve ao diagnó
óstico e a um
trata
amento mais rápido e,, assim, ao alívio da dor
d destes animais.
a
Ainda, os pesq
quisadores esperam que esta ferramenta
a possa se
er utilizada
a em
outro
os tipos de animais, ta
ais como ro
oedores usa
ados em pe
esquisa ani mal, anima
ais de
estim
mação como
o cães e ga
atos e tamb
bém em cav
valos.
O es
studo foi apresentad
do em jun
nho na 12
2ª Conferê
ência Interrnacional sobre
s
Reco
onhecimentto Automático de Face
es e Gestos em Washington nos E
EUA.
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Referência: Lu,, Y., Mahmoud, M., R
Robinson, P.
P Estimatin
ng Sheep P
Pain Level Using
U
Facia
al Action Un
nit Detectio
on. 12th IE
EEE Interna
ational Confference on Automatic Face
and Gesture Re
ecognition, Washingto n, DC, EUA
A em 30/05 a 3/06 de 2017.
Alertta submetid
do em 01/0
06/2017 e a
aceito em 05/06/2017
0
7.
2. Es
studo clínico mostra
a neuroinfflamação em
e dor ne
europática
a periférica
a
Um estudo re
ecente trou
uxe dados clínicos sobre
s
a existência
e
de quimio
ocinas
inflam
matórias no
n
fluido cerebrosp
pinal de pessoas
p
co
om dor n
neuropática
a. As
conc
centrações das quim
miocinas CX
XCL6, CXC
CL10, CCL8, CCL11,, CCL23 foram
f
enco
ontradas au
umentadas
s em relaçção ao fluiido de pac
cientes sau
udáveis. Foram
F
utiliz
zadas amos
stras obtida
as de dois grupos de
e pacientes
s, com dor neuropátic
ca ou
controles saudá
áveis, totalizando 38 p
pacientes. Os autores
s sugerem u
um estudo mais
amplo com um maior núm
mero de paccientes para
a estabelec
cer uma rellação causa
al dos
dado
os encontra
ado. Entre
etanto, as comorbida
ades associadas à do
or neuropá
ática,
como
o depress
são, insôn
nia e anssiedade, podem es
star assocciadas a esta
neurroinflamaçã
ão.
Referência: Bäc
ckryd E, Lin
nd AL, Thullin M, Larss
son A, Gerd
dle B, Gord
dh T. High levels
l
of ce
erebrospina
al fluid che
emokines p
point to the presence
e of neuro inflammation in
perip
pheral neuropathic pa
ain - a cro
oss-sectional study of
o two coho
orts of pattients
doi:
comp
pared
to
healthy
conttrols.
Pa
ain.
2017
Sep
18.
10.1097/j.pain..0000000000001061. [Epub ahe
ead of print]
Alertta submetid
do em 27/0
09/2017 e a
aceito em 27/09/2017
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3. Prrotocolo de
d atenção
o básica pa
ara dor crônica
oração de um protocolo para o manejo da
Trata
a-se de um
m documento de elabo
a dor
crônica voltado
o para as equipes d e atenção básica. Es
ste protoco
olo serve como
mate
erial de co
onsulta para os proffissionais de
d saúde, com acom
mpanhamen
nto e
revis
sões periódicas.
O De
epartamentto de Atenç
ção Básica , Secretaria de Atenç
ção à Saúd
de, Ministérrio da
Saúd
de, em parc
ceria com o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospita
al Sírio-Libanês,
com o objetiv
vo de agilizar proced
dimentos de
d equipes
s na Atençção Primária à
para o proc
Saúd
de/Atenção Básica (AP
PS/AB), tem
m produzid
do materiais
s técnicos p
cesso
de trrabalho dos
s profissionais que atu
uam nessa área.
Para que a APS
S/AB possa cumprir se
eu papel na
a Rede de Atenção à Saúde (RA
AS), é
fundamental qu
ue a popula
ação recon heça que as
a Unidades Básicas d
de Saúde (UBS)
(
estão
o próxima
as ao seu domicílio e podem
m resolverr grande parte de suas
nece
essidades em saúde.
Brasil Red
Um levantamento realizado pelo nú
úcleo do Telessaúde
T
des a partir dos
cham
mados do 0800,
0
entrre os vinte
e principais
s motivos de
d chamad
do, cinco fazem
referrência à dor crônica, seja
s
relacio
onada a oss
sos, múscullos, articula
ações, cefaleias,
ou o
outras morrbidades e isso foi d
determinan
ntes na esc
colha destte tema pa
ara a
elabo
oração do Protocolo da
d Atenção
o Básica. A dor é um
ma experiên
ncia subjettiva e
pessoal, envolv
vendo aspe
ectos sensittivos e cultturais que podem
p
ser alterados pelas

2

www
w.dol.innf.br
variá
áveis socioc
culturais e psíquicas d
do indivíduo, sendo que
q
a dor ccrônica pode ser
uitas vezes
defin
nida como a dor contín
nua que mu
s não desap
parece com
m o emprego dos
proce
edimentos convencion
nais, sendo
o \causa de incapacida
ades.
O prrotocolo bu
usca qualifiicar a aten
nção ao cu
uidado da dor
d
crônica
a, a tomad
da de
decis
são, a educ
cação, o res
spaldo técn
nico e a me
elhoria do acesso
a
dos profissiona
ais da
APS//AB com ba
ase nas evid
dências.
Referência: Pro
oposta de Elaboração
o Escopo Protocolo de
d Atenção
o Básica – Dor
Crôn
CONITEC
em:
nica.
2017
7.
[Internet]
Dispon
nível
http:://conitec.g
gov.br/imag
ges/Enquette/Proposta
a_escopo_P
Protocolo_d
de_atencao_
_Bas
ica_--_Dor_Cron
nica.pdf
Resu
ultado
da
enquete:
http:://conitec.g
gov.br/imag
ges/Enquette/Resultad
do_Enquete
e15.pdf
Alertta submetid
do em 01/0
08/2017 e a
aceito em 22/08/2017
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4. S
Sensação de
d dor em
m humano
os com os
steoartrite
e em joelh
ho é agravada
pela
a diabetes mellitus
A os
steoartrite (OA)
(
no joelho é um tipo de in
nflamação de
d articulaçção associa
ada a
uma degeneraç
ção dos tecidos flexív
veis, o que
e gera muiita dor em
m pacientes com
essa patologia. O objetivo
o do estud o foi explo
orar a possível influên
ncia da diabetes
melliitus (DM) na inten
nsificação da dor e identific
car os po
ossíveis fa
atores
relac
cionados.
O es
studo conto
ou com uma amostra de 70 pes
ssoas, onde
e todas elass apresenta
avam
OA e
em estágio final e tod
das fizeram
m a artropllastia total de joelho,, onde o líq
quido
sinov
vial foi cole
etado para análise e a integridad
de das cartilagens foi avaliada, assim
a
como
o o nível de
d inflamaç
ção tecidua l das mesm
mas. Da am
mostra tota
al, 23 pacie
entes
apresentavam o diagnóstico de diabe
etes mellitu
us e 47 não
o apresenta
avam.
Os d
dados obtidos a partirr da análise
e do fluido sinovial e das cartila
agens revelaram
que pacientes com
c
DM ap
presentam maior conc
centração de
d interleu cina-6 no fluido
f
sinov
vial e índice
es mais gra
aves de infllamação na
a membrana sinovial, que contrib
buem
para a maior in
ntensidade da dor. O estudo sug
gere que o controle rig
goroso da DM e
o tra
atamento da
d sinovite
e seriam effetivos parra a redução da dor e aumentto da
qualiidade de vida de pacie
entes com DM e OA.
Referência: Eitner, A; Pes
ster, J; Vo gel, F; Marintschev, I; Lehman n, T; Hofm
mann,
GO; Schaible, HG. Pain sensation in human osteoarthict knee jo
oints is stro
ongly
enha
anced by diabetes melllitus. Pain. 2017, 158
8(9):1743-1
1753.
Alertta submetid
do em 10/1
10/2017 e a
aceito em 10/10/2017
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7.
Serão os
s regulad
dores da expressã
ão gênica a nov
va classe
e de
5. S
med
dicamentos analgésiicos?
No m
mundo inte
eiro mais de 20% da população
o adulta so
ofre de dife
erentes tipo
os de
dores crônicas,, as quais estão asssociadas a uma varie
edade de ccomorbidad
des e
dimin
nuem a qualidade
q
de vida d
dessas pes
ssoas. Atu
ualmente, os analgé
ésicos
dispo
oníveis no mercado apresentam
m eficácia in
nsuficiente e muitas v
vezes uma série
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de e
efeitos adve
ersos. Uma
a possível saída para
a este problema seri am drogas
s que
atuam modulan
ndo a exprressão de g
genes que sofrem mo
odificações numa situ
uação
dolorrosa. Dife
erentes tip
pos de m
mecanismos
s epigenétticos alterram de forma
f
signiificativa a regulação
r
da
d express ão gênica, provavelm
mente por lo
ongos períodos,
s
associa
ados com a patofisiologia da do
or. Nos últtimos anos uma
os quais têm sido
série
e de estudo
os vem sen
ndo realizad
dos, princip
palmente em
e animaiss de laboratório,
os quais demo
onstraram que
q
drogass que atua
am regulando a expre
essão de genes
g
têm a capacida
ade de reve
erter um nú
úmero significativo de
e mudançass patológica
as no
epige
enoma da dor, altera
ando a ex
xpressão de
e genes qu
ue são rel evantes pa
ara a
sensação dolorosa. Esta modulaçã
ão epigené
ética pode reduzir a resposta
a dos
neurrônios nocic
ceptivos, aqueles que
e transmite
em a dor, e assim se
eriam uma nova
opçã
ão terapêuttica para o tratamentto da dor crônica. Os dados diisponíveis até
a
o
mom
mento suge
erem que estes
e
modu
uladores ep
pigenéticos podem se
er utilizados em
comb
binação co
om drogas analgésica
as tradicion
nais, aume
entando a eficácia de
essas
drogas. Porém,, ainda que promissorres, mais es
studos prec
cisam ser rrealizados, tanto
em a
animais, mas principa
almente em
m pesquisa clínica, um
ma vez que uma varie
edade
de e
efeitos ines
specíficos pode
p
ocorre
er. Uma ou
utra questã
ão a ser e
esclarecida é de
como
o essas drrogas cheg
gariam a ccélulas e tecidos específicos p
para modular o
epige
enoma da
a dor. Ne
este mom ento, o desenvolvim
mento de modificad
dores
epige
enéticos be
em-tolerado
os como te
erapia clinica para as condiçõess de dor crrônica
ainda
a são um desafio
d
a se
er alcançado
o.
Referência: Nie
ederberger E, Resch E , Parnham MJ, Geisslinger G. Drrugging the
e pain
epige
Nat
doi:
enome.
Rev
R
Ne
eurol.
2017
2
Ju
ul;13(7):43
34-447.
10.1038/nrneurol.2017.68
8. Epub 20 17 May 26..
Alertta submetid
do em 26/0
05/2017 e a
aceito em 05/06/2017
0
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6. O
Os modelos de anim
mais naturralmente doentes
d
podem ser o elo per
rdido
entrre os mode
elos pré-clínicos e a
aplicação clínica?
c
Esta revisão traz prop
postas ace
erca dos atuais modelos
m
an
nimais para o
dese
envolvimentto de terap
pias em hum
manos.
Nas últimas décadas houve
h
um
m grande avanço tecnológico
t
o na área
a de
dese
envolvimentto de nov
vos medic amentos, apesar disso, os n
novos fárm
macos
expe
erimentais que
q
vão pa
ara a fase d
de testes co
om seres humanos
h
(ffase clínica)) têm
maio
ores chance
es de obterrem resulta dos insatisfatórios do que os fárrmacos testtados
na d
década de 70. Os modelos
m
de
e doenças animais utilizados
u
a
atualmente
e são
ques
stionados levando-se em conta
a que o processo
p
patológico d
da maioria
a das
doen
nças é amplamente complexo e multifatorial, e qu
ue dificilme
ente é pos
ssível
m um laboratório.
repro
oduzir toda
as as suas variantes
v
em
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Além
m disso, outtra crítica ao
a modelo animal atu
ual é a reprresentativid
dade deste para
a po
opulação. Na
N maioria
a das pesq
quisas pré-clínicas co
om modelo
os de dor, por
exem
mplo, se uttilizam rato
os machos e jovens, sendo
s
que a populaçã
ão mais afe
etada
por d
dores mode
eradas a inttensas é re
epresentada
a por mulhe
eres adulta
as a idosas.
O us
so de anim
mais que, naturalme
ente, desen
nvolveram a doença poderia trazer
t
diverrsas vantagens como
o, por exe
emplo, maior variabilidade gen
nética, sexu
ual e
etária entre as
s espécies.. Em contrrapartida, uma das desvantage
d
ens desse novo
modelo seria a maior complexida
c
ade de an
nálise e a quantidad
de de esp
pécies
estud
dadas, que
e poderiam
m ser insu
uficientes. De todo modo,
m
este
e novo modelo
pode
eria ser diffundido em
m clínicas m
multicêntric
cas de pes
squisa, ond
de se estu
udaria
tanto
o a doença animal quanto a hum
mana, fazen
ndo continu
uamente co
orrelações entre
as e frisa
amba
ando semp
pre que o processo
o patológico de div
versas doe
enças
comp
partilhadas
s entre o ser
s
human o e o anim
mal é idên
ntico. Como
o por exem
mplo,
temo
os a osteo
oartrite, diabetes, accidentes vasculares,
v
doenças inflamatóriias e
algun
ns tipos de câncer.
Não obstante, prováveis barreiras na implem
mentação desse novo modelo animal
pode
em ser citad
das. Discorrrendo sobrre os detalh
hes do mod
delo, seria imprudente
e não
aborrdar as dife
erenças étic
cas entre te
estes com animais criados para este fim e com
anim
mais de cria
ação ou do
omésticos, além disso
o, ainda teríamos com
mo barreira
as as
diferrenças de tratamentto entre o
os animais domesticados e o
os de criação,
acom
metidos pela
a mesma doença,
d
e co
omo esta diferença
d
se
eria refletid
da nas análiises.
Este novo mod
delo aprese
enta beneffícios, tanto
o para o desenvolvim
d
mento de novos
n
medicamentos para anima
ais, quanto
o para hum
manos, além
m de possib
bilitar um maior
m
e me
elhor enten
ndimento sobre doençças que afetam os do
ois lados. LLogo, tendo em
vista
a o insucess
so no desenvolvimentto de novos medicamentos, esta
amos em te
empo
apropriado parra o levantamento d
de algumas
s questões
s relaciona
adas aos atuais
a
méto
odos utilizados na pes
squisa cienttífica.
Referência: Klin
nck MP, Mo
ogil JS, Mo
oreau M, Lascelles BD
DX, Fleckne
ell PA, Poittte T,
Troncy E. Tran
nslational pain assesssment: co
ould natura
al animal models be
e the
miss
sing link? Pa
ain. 2017, 158(9):163
33-1646.
Alertta submetid
do em 03/1
10/2017 e a
aceito em 03/10/2017
0
7.
7. 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
aumentados pa
ara as célu
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.
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Referência: Ohgidani M, Kato
K
TA, Ho
osoi M, Tsu
uda M, Hay
yakawa K, Hayaki C, Iwaki
R, Sa
agata N, Hashimoto R,
R Inoue K,, Sudo N, Kanba
K
S. Fibromyalgia
a and microglial
TNF--α: Translational rese
earch using
g human bllood induce
ed microgliia-like cells
s. Sci
Rep. 2017; 7(1):11882.
do em 27/0
09/2017 e a
aceito em 27/09/2017
2
7.
Alertta submetid
8. A resposta
a imune do
d macróffago frentte ao Glic
colipídeo Fenólico 1 da
Myco
obacterium
m leprae e a neurop
patia perifférica na doença
d
de Hansen
A Ha
anseníase é uma do
oença crôn
nica, transmissível, capaz
c
de infectar grrande
número de pe
essoas, de notificaçã
ão e inves
stigação co
ompulsória,, causada pela
bacté
éria Mycob
bacterium leprae. A t ransmissão
o se dá de uma pesssoa doente sem
trata
amento parra outra, após um co
ontato próx
ximo e prolongado, esspecialmente os
de co
onvivência domiciliar.. Apesar de
e erradicada na maiorria dos paísses europe
eus, a
hans
seníase é frrequente em países d
de clima tropical e afeta 14/100
0 mil habita
antes
no B
Brasil (dados do Ministério da Saú
úde referen
ntes a 2015
5).
A ha
anseníase é uma das
s causas de
e neuropattia periféric
ca. É muitto comum, mas
pouc
co diagnostticada. A mononeurite
m
e é a form
ma mais comum de a
apresentaçã
ão da
hans
seníase, se
endo os nervos
n
doss membros superiorres mais ffrequentem
mente
ating
gidos. O en
nvolvimentto cutâneo cursa com
m lesões desfigurante
es, sendo estas
respo
onsáveis pelo estigma que a do
oença ainda
a acarreta. Até o mo
omento, esttudos
mosttravam que o M. lep
prae afetav
va o proce
esso de mielinização
m
por infectar e
diferrenciar células de Schwann,
S
responsáv
veis pela mielinizaçã
ão dos ne
ervos
perifféricos. Esttes estudos
s apontaram
m o Glicoliipídeo Fenó
ólico 1 (GF
F1) presentte na
mem
mbrana extterna do M.
M leprae como crítiico para esta
e
infecçção. A prin
ncipal
limita
ação na inv
vestigação nesta área
a surge da incapacidade de cultiv
var o M. le
eprae,
um p
patógeno in
ntracelular obrigatório
o.
Nestte estudo desenvolvid
d
do por pessquisadores
s das Universidades d
de Washington,
Stanford e Califórnia, foi utilizad
do um modelo
m
animal para o estudo
o de
mico
obactérias em zebraffish, prime
eiramente padronizad
do para a Mycobacte
erium
M. leprae, cresce em temperatu
marinum que, de forma similar
s
ao M
uras próxim
mas a
30°C
C e induz in
nfecções gra
anulomatossas em hum
manos. Con
ntudo, o M. marinum não
n
é
capa
az de causa
ar neuropattia. Em um
m estudo prévio o grup
po já havia
a observado
o que
similar a M. marinun,
m
a M. leprae foi eficaz em causarr a infecçã
ão de larva
as de
zebra
afish, inte
eragindo com
c
macrrófagos e levando ao desen
nvolvimento
o de
granulomas, se
emelhante ao M. mariinum. Diferrente do M. marinun,, a M. lepra
ae foi
capa
az de causa
ar dano axo
onal. Contu
udo, neste estudo
e
foi observado
o
que, quand
do foi
feita a expressã
ão do GF1 na M. mari nun, a infe
ecção por es
sta bactéria
a também levou
a da
anos nos nervos periféricos d e maneira
a similar a infecção por M. le
eprae
caus
sando, inclu
usive, as “p
protuberânccias de mie
elina”, conffirmando a importânc
cia do
GF1 para o processo
p
de
d lesão d
dos nervos
s periférico
os que po
ode resulta
ar no
dese
envolvimentto de neuro
opatia. Este
e achado fo
oi ainda con
nfirmado em
m experime
entos
in vivo. É impo
ortante obs
servar que macrófago
os responde
eram de m aneira similar à
infec
cção por M.. leprae, M. marinun e M. marin
nun-GF1 em
m relação à capacidad
de de

6

www
w.dol.innf.br
afeta
ar o proces
sso de mie
elinização. Contudo, apenas
a
M. leprae e M
M. marinun
n-GF1
foram
m capazes de levar aos
a
danos a
axonais, an
ntes mesmo de afetarr o process
so de
mieliinização, e de causar as modificcações na mielina, co
omo o dese
envolvimento de
protu
uberâncias.. Além disso, os p
pesquisadorres demonstraram q
que macrófagos
infec
ctados pelo M. leprae, ao invés d
da micobactéria em si, é que inicciam os danos e
desm
mielinização
o aos nervo
os perifériccos, similar ao papel de
d macrófa
agos descrito na
escle
erose múltipla e síndro
ome de Gu illain-Barré
é.
Assim
m, o esttudo lança
a um no
ovo olhar sobre es
ssas e o
outras doe
enças
neurrodegenerativas em qu
ue células m
mieloides são
s
cada ve
ez mais reco
onhecidas como
contribuindo pa
ara a neuropatologia
a da doenç
ça, bem como forne
ece um sis
stema
expe
erimental no
o qual elas podem serr explorada
as.
Referência: Ma
adigan CA, Cambier C
CJ, Kelly-Sc
cumpia KM, Scumpia PO, Cheng
g TY,
Zaila
aa J, Bloom
m BR, Moody DB, Sma
ale ST, Saga
asti A, Mod
dlin RL, Ram
makrishnan
n L. A
Macrrophage Re
esponse to Mycobacte
erium lepra
ae Phenolic Glycolipid Initiates Nerve
N
Dam
mage in Leprosy. Cell. 2017, 170((5):973-985.e10.
Alertta submetid
do em 27/0
09/2017 e a
aceito em 03/10/2017
0
7.
9. T
Tratamento com pr
ropranololl previne a sensibiilização ce
entral crô
ônica
indu
uzida por estimulaçã
e
ão dural re
epetida
A en
nxaqueca é um transtorno neurrológico crô
ônico com manifestaçções episód
dicas,
carac
cterizada por
p dor de cabeça
c
unil ateral, puls
sante e sev
vera, com d
duração de 4-72
horas, acompan
nhada de disfunção
d
d o sistema nervoso au
utônomo e vários sintomas
neurrológicos, incluindo alodinia
a
cuttânea. A maioria
m
das pessoas que apres
senta
enxa
aqueca não
o piora ao longo do tempo. Em alguns pacientes, no entanto, a
frequ
uência de ataque
a
de enxaqueca
a aumenta,, levando à enxaquecca crônica, uma
form
ma de enxaq
queca altam
mente incap
pacitante caracterizad
da por dore
es de cabeça por
15 dias ou mais
s no mês.
A terrapia preve
entiva diária é iniciada
a para dim
minuir a freq
quência doss episódios
s. Um
estud
do publicad
do recentem
mente testo
ou a hipóte
ese de que a terapia ccom propra
anolol
previne o dese
envolvimen
nto de um estado crrônico de sensibilizaçção central sob
nocic
cepção men
níngea repe
etida.
Pesq
quisadores da França avaliaram por meio de testes comportam
mentais, im
munohisto
oquímica e eletrofisiolo
ogia in vivo
o no núcleo
o trigeminal o impacto
o do tratam
mento
o com prop
diário
pranolol nas mudança
as induzidas pela estim
mulação re
epetida da durad
máte
er com uma
a sopa infla
amatória (I S). O proprranolol foi administrad
a
do por gava
agem
em rratos duran
nte 8 dias e o modelo
o de ativação recorren
nte de nociiceptores durais
d
foi re
ealizado attravés de uma
u
infusã
ão repetida de sopa inflamatória
a (IS) na durad
máte
er num inte
ervalo de 2 a 3 dias.. A IS foi composta
c
por
p histam ina, seroto
onina,
bradicinina e PG
GE2.
Os p
pesquisadorres mostraram que a terapia co
om propranolol não a
alivia a alo
odinia
mecâ
ânica cefá
álica aguda
a induzida
a por IS, mas bloqueia esp
pecificamen
nte o
dese
envolvimentto de um estado
e
crôn
nico de hipe
ersensibilidade cutâne
ea após inje
eções
da IS
S repetidas
s.
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Este estudo esclarece
e
uma
u
questtão de longa data no campo
o das terrapias
preventivas us
sadas por indivíduoss com enx
xaqueca crrônica, a saber, com
mo o
propranolol pod
de reduzir a frequênci a de dor de
e cabeça. Os
O resultado
os sugerem
m que
o pro
opranolol exerce sua ação
a
profilá
ática, pelo menos em parte, atra
avés do bloq
queio
da sensibilizaçã
ão crônica dos contro
oles descen
ndentes da dor, decorrrente do Bulbo
B
Venttromedial Rostral
R
(RV
VM) e locuss coeruleus
s (LC) e, por
p
sua ve
ez, impedin
ndo a
manutenção de
e um estad
do de transsmissão trigeminovas
scular faciliitada dentrro do
comp
plexo trige
eminocervic
cal. Avaliarr as mudanças nessa
as áreas d
do cérebro tem
potencial para elucidar os
o mecanissmos de trransformaç
ção da enx
xaqueca e para
elucidar o des
senvolvimento de um
ma nova terapia
t
pre
eventiva p
para enxaq
queca
crônica.
Referência: Bo
oyer N, Signoret-Ge
S
enest J, Artola
A
A, Dallel R, Moncondu
uit L.
Propranolol tre
eatment pre
events chrronic centra
al sensitiza
ation induc ed by repe
eated
dural stimulatio
on. Pain. 20
017, 158(10
0):2025-20
034.
Alertta submetid
do em 02/1
10/2017 e a
aceito em 03/10/2017
0
7.
10. Canal iônico HCN
N2 modula
a a dor durante modelo d
de neurop
patia
diab
bética em camundon
c
ngos
Nos últimos anos
a
uma classe de
e canais iô
ônicos vem
m chamad
do atenção
o por
dese
empenharem
m um imp
portante p
papel em diferentes condiçõess dolorosas
s, os
cham
mados Can
nais Iônicos
s ativados por Hiperpolarização e Nucle otídeos Cíclicos
(HCN
N). Existem
m quatro iso
oformas de HCN, HCN
N1 ao HCN4
4, sendo qu
ue o canal HCN2
H
em específico está exp
presso em fibras nociceptivas
s de pequ
ueno diâm
metro,
impo
ortantes na
a condução
o da dor. R
Recentemen
nte, o mes
smo grupo que descrreveu
pela primeira vez a importtância destte canal na dor (Emery
y et a., 201
11) publico
ou um
estud
do na pres
stigiada rev
vista Sciencce Translation Medicin
ne demonsttrando que
e este
cana
al também modula a neuropatia diabética, uma condição que a flige cerca de 1
em c
cada 4 pac
cientes com
m diabetess. Os autorres induziram dois m
modelos animais
diferrentes de diabetes, o induzido po
or estrepto
ozotocina (q
que induz d
diabetes do
o tipo
1 em
m camundo
ongos, devid
do à destru
uição das células
c
β do
o pâncreass) e o do tipo 2,
atrav
vés da utillização de camundon
ngos db/db
b que apresentam um
ma mutaçã
ão no
recep
ptor de lep
ptina, torna
ando-se obe
esos e hipe
erglicêmicos quando a
atingem a idade
adultta. Em amb
bos os mod
delos os pe squisadores do King’s
s College Lo
ondon, no Reino
R
Unido, observaram que o tratamentto com um
m bloqueado
or não sele
etivo dos canais
c
HCN, a ivabrad
dina, reduziiu a dor ne
europática diabética.
d
Ainda,
A
no m
modelo induzido
pela estreptoz
zotocina, camundon
ngos gene
eticamente modifica dos que não
exprressam o canal HCN
N2 nas fi bras nocic
ceptivas Nav1.8
N
possitivas tam
mbém
r
da alodinia m
mecânica as
ssociada ao
o diabetes. Alem disso, foi
apresentaram redução
demo
onstrado que
q
os nív
veis intrace
elulares de
e AMPc, um
m modulad
dor positiv
vo do
HCN2, estão aumentado
a
s nos neu
urônios sen
nsoriais de animais ccom neuro
opatia
diabé
ética, suge
erindo que um aumen
nto nos níve
eis intracelulares de A
AMPc leva à dor
associada com o diabetes
s. Este meccanismo ind
duz subsequentementte a ativaçã
ão do
cana
al HCN2 e, consequentemente, promove a ativação
o repetitiva
a dos neurrônios
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nocic
ceptivos de
e pequeno diâmetro, o que ocas
siona a dor. Os autore
es sugerem
m que
os c
canais do tipo HCN2
2 podem ser um im
mportante alvo terap
pêutico pa
ara o
trata
amento da dor neurop
pática diab
bética, uma
a condição pobrementte tratada pelos
analg
gésicos disponíveis atualmente n
no mercado
o.
Referências: Ts
santoulas C,
C Laínez S
S, Wong S,
S Mehta I, Vilar B, M
McNaughton
n PA.
Hype
erpolarization-activate
ed cyclic n
nucleotide-g
gated 2 (H
HCN2) ion channels drive
pain in mouse models off diabetic n
neuropathy
y. Sci Transl Med. 20
017. Emery
y EC,
Youn
ng GT, Berrrocoso EM
M, Chen L,, McNaughton PA. HCN2 ion cchannels play a
centrral role in inflammattory and n
neuropathic
c pain. Science. 201 1, 333 (60
048):
1462
2-6.
Alertta submetid
do em 07/1
10/2017 e a
aceito em 10/10/2017
1
7.
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