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1. Te
erapias co
omportamentais red
duzem a ca
atastrofiza
ação da do
or
Oste
eoartrite de joelho é uma das forrmas mais comuns de
e artrite e a
afeta milhões de
pessoas causan
ndo incapac
cidade e do
or. Atualme
ente, os es
sforços de ttratamento
o têm
sido voltados para
p
os asp
pectos comp
portamenta
ais e psicológicos da d
dor tendo como
objettivo a melh
hora da qu
ualidade de vida do paciente. Na
a osteoartrrite de joelho, a
catas
strofização,, além de ter relaçã
ão com do
or, é um fator de rissco para a sua
inten
nsificação após
a
a artro
oplastia de joelho.
Tem sido dem
monstrado que o so
ono de má
á qualidade ou frag
gmentado (com
mbém pode ser
desp
pertares ao longo da noite) aum
menta a sen
nsibilidade à dor e tam
influe
enciado pela sua catastrofização
o.
No e
estudo, o objetivo
o
foi utilizar a terapia cog
gnitivo-com
mportamenttal para insônia
(TCC
C-I) em pac
cientes com
m osteoartrrite de joelho e insôn
nia para dim
minuir os níveis
n
de ca
atastrofizaç
ção da dor. A amostra
a foi dividid
da em dois grupos, em
m que um grupo
g
receb
beu 8 sessões de TCC
C-I e outro recebeu trratamento controle
c
(d essensibiliz
zação
comp
portamenta
al).
Os p
participante
es responde
eram questtionários e também preencheram
m em um diário
d
eletrrônico inforrmações so
obre a cata
astrofização
o diurna e noturna, sobre o qu
uanto
sentiiram dor durante
d
o dia
d e a no
oite e sobrre o tempo
o que eles permanec
ceram
acord
dados no meio da noite depo
ois de terrem adorm
mecido iniciialmente em
e
5
mom
mentos dife
erentes (antes da inte
ervenção, no meio do tratamen
nto, no final do
trata
amento, apó
ós 3 e 6 me
eses do tra
atamento).
Os e
escores de catastrofiz
zação da d or, diurna e noturna, diminuíra
am ao long
go do
temp
po ao longo
o do tratam
mento e se
e mantivera
am estáveis
s após o pe
eríodo de 3 e 6
mese
es em amb
bos os grupos de interv
venção.
Esse achado re
evela que terapias qu
ue visam a melhoria do sono p
podem ter bons
resultados no manejo
m
da dor de pe ssoas com osteoartritte. Sono d e má qualidade
pode
e aumentarr a probabilidade de in
nadaptação à dor.
É preciso ter cautela
c
na generalizaçção desses
s resultados
s para outtras populações,
pois pessoas com ostteoartrite de joelho apresen
ntam baix
xos níveis
s de
catas
strofização da dor.
Referência: Lerrman, SF, Finan,
F
PH, Smith, MT
T, Haythorn
nthwaite J A
A. Psycholo
ogical
interrventions th
hat target sleep redu
uce pain ca
atastrophizing in knee
e osteoarth
hritis.
Pain.. 2017, (15
58): 2189-2
2195.
Alertta submetid
do em 11/1
12/2017 e a
aceito em 02/02/2018
0
8.
2. In
nfluência de
d endoca
anabinoide
es no conttrole da do
or após o n
nascimentto
O prresente esttudo tem por
p
objetivo
o demonstrar a relação entre d
desenvolvim
mento
infan
ntil e plasticidade do sistem
ma endocanabinoide (EC) sup
pra espina
al na
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nocic
cepção. Porr meio de delimitação
d
o das muda
anças cereb
brais em níível molecu
ular e
funciional, tanto
o em roedo
ores quanto
o em humanos, tornou
u-se possív
vel compree
ender
acerc
ca destas modificaçõe
m
es.
Atrav
vés da qua
antificação de
d ECs, co mo a anandamida (AEA) e 2-ara
aquidonilglicerol
(2-AG), foram observados
o
s níveis aum
mentados durante
d
o desenvolvim
mento pós-n
natal.
Em ttecidos hum
manos, obs
servou-se q
que a sua expressão
e
acontece
a
m
mais em cria
anças
do que quando comparado
o com neon
natos e adu
ultos.
Quan
nto aos receptores
s canabino
oides, não foram identificad
das muda
anças
signiificantes na
a expressão
o de CB1 e CB2. No entanto,
e
de
estaca-se q
que o GPR5
55 foi
detectado em todas as reg
giões do ex
xperimento. O papel fu
uncional de
estes demo
onstra
que a ativação de CB1 e CB2
C
sempre
e apresenta
a ação inibitória. Embo
ora a expre
essão
dos componenttes EC sofrra modifica
ações de ac
cordo com a idade, a modulaçã
ão da
dor d
destes não apresenta
a desenvolv
vimento reg
gulado, ass
sim, os ago
onistas induzem
efeito analgésic
co e reduze
em o compo
ortamento nociceptivo
o.
O es
stímulo dos
s ECs para
a o tratam
mento da dor na prim
meira fase da vida le
eva a
mudanças fisio
ológicas em
m seu sist ema de sinalização, pois com a ativaçã
ão do
GPR5
55, tem-se como resp
posta dimin
nuição do re
eflexo espin
nal e elevaçção do limiar de
retira
ada, por es
ste atuar no
n Sistema Nervoso Central
C
(SN
NC), reduze
em os níve
eis de
cálcio
o intracelu
ular, e con
nsequentem
mente, há o decresc
cimento da
a excitabilidade
sináp
ptica.
Destta forma, destaca-se que
q
a ativa
ação da GPR
R55 tem pa
apel antino
ociceptivo, o que
leva a modifica
ações no desenvolvim
d
mento das funções fisiológicas
f
do sistem
ma de
sinalização EC durante o desenvolvi mento pós
s-natal. Além disto, oss dados ob
btidos
pela análise anatômica indicam que a expressã
ão dos ECs
s sofre refin
namento, sendo
s
impo
ortante para
a a inibição
o endógena
a da dor ap
pós o nascim
mento e pa
ara a maturação
das c
conexões sinápticas dentro da viia de sinaliz
zação da do
or.
Greenspon CM,
Referência bibliográfica: Kwok CH,, Devonshire IM, Im
mraish A, G
Lock
kwood S, Fiielden C, Cooper
C
A, W
Woodhams S, Sarmad
d S, Ortori CA, Barrett DA,
Kend
dall D, Bennett AJ, Chapman V, Hathway GJ. Ag
ge-depende
ent plasticity in
endo
ocannabinoid modulattion of paiin processiing through postnata
al developm
ment.
Pain.. 2017, 158
8(11):2222
2-2232.
Alertta submetid
do em 11/1
12/2017 e a
aceito em 02/02/2018
0
8.
3. Se
ente dores
s por todo
o corpo du
urante long
gos períod
dos? Cuida
ado!
Você
ê possui do
or crônica generalizad
g
da, que se espalha po
or todo o ccorpo? Cuid
dado!
Você
ê pode ter fibromialgia
f
a, uma sínd
drome em que a pess
soa sente d
dores por to
odo o
corpo
o durante longos perríodos, com
m sensibilidade nas arrticulações,, nos músc
culos,
tendões e em outros
o
tecid
dos moles.
A fib
bromialgia é uma do
oença que atinge cerrca de 2%
% da popullação brasiileira,
segu
undo a Soc
ciedade Bra
asileira de Reumatolo
ogia. Nos últimos
ú
me ses, o tem
ma foi
basta
ante debatido por cau
usa da reve
elação da atriz e humo
orista Dani Valente de
e que
foi d
diagnosticad
da com a doença
d
e, p
principalme
ente, pelo cancelamen
nto do sho
ow de
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Lady
y Gaga na abertura do Rock in Rio 2017 devido
d
a co
omplicaçõess causadas
s pela
doen
nça.
Uma caracterís
stica singullar da fibro
omialgia é a rigidez matinal e geralmentte os
pacie
entes tem dificuldade
e para loca
alizar a do
or. Outro ponto
p
impo
ortante é que
q
a
doen
nça afeta mais
m
mulherres do que homens na
a proporção
o de 9 para 1.
Ress
salta-se que
e os primeiiros sintom
mas principa
almente entre 30 e 50
0 anos de idade
e o diagnóstic
co da fibromialgia é purame
ente clínico
o, não ha
avendo exames
comp
plementare
es que favo
oreçam sua
a realização
o. Predispos
sição genéttica e expo
osição
frequ
uente a ambientes e situaçõe
es estressa
antes são fatores de
e risco pa
ara a
fibromialgia.
Assim
m como os
s demais tipos de do
ores crônica
as, a fibromialgia tam
mbém pode ser
ativa
ada por alterações
a
emocionaiis bruscas, ou por crises de
e ansiedad
de e
preocupação, le
evando a ex
xacerbação
o dos sintom
mas e da dor.
O trratamento da fibromialgia asso
ocia tanto a terapia farmacoló
ógica quan
ndo a
pratica de ativid
dade física..
Assim
m, fica a diica, sentiu dores que espalham por todo o corpo, com
m dificuldad
de de
localizar onde dói, sensibilidade na
as articulaç
ções, nos músculos, tendões e em
outro
os tecidos moles,
m
proc
cure um mé
édico, pois você pode ter fibromiialgia!
Referência: da Silveira, MM. Fibrom
mialgia atinge 2,5% da popula
ação. [Inte
ernet]
Dispo
onível em: http://w
www.bonde .com.br/sa
aude/noticia
as/fibromia lgia-atinge-2-5da-p
populacao-4
454100.htm
ml
Alertta submetid
do em 01/0
02/2018 e a
aceito em 01/02/2018
0
8.
4. C
Cirurgia para
p
desc
compressã
ão subacr
romial não é mais
s efetiva que
cirurrgia place
ebo para tr
ratamento
o da dor no
o ombro
A cirrurgia de de
escompress
são subacro
omial é o tipo
t
mais co
omum para
a tratamento da
dor no ombro
o, contudo
o os bene fícios entrre esse prrocedimentto ou som
mente
fisiotterapia ain
nda eram incertos. Contudo, no final de
d 2017 e
esta dúvida foi
elucidada. Um estudo cirúrgico reallizado no Reino
R
Unido
o entre 20
012 - 2015 com
313 pacientes distribuído
os em 3 grupos: de
escompress
são cirúrgiica, artroscopia
(cirurgia placeb
bo, sem re
emoção de
e tecidos) e sem trattamento (g
grupo controle),
obse
pos cirúrg
ervou que não hou
uveram diiferenças entre os dois grup
gicos:
descompressão
o subacrom
mial ou so mente a artroscopia
a. Além diisso, ambo
os os
grup
pos em que
e foi realiz
zada a ciru
urgia apres
sentaram um
u
pequen
no beneficio
o em
relaç
ção ao grupo de paciientes sem
m tratamentto, as quais não fora
am clinicam
mente
impo
ortantes. Assim,
A
os autores d
do estudo sugerem que os m
médicos de
evem
comu
unicar seus paciente
es que est ão em pro
ocesso de decidir po
or este tip
po de
trata
amento cirú
úrgico, uma
a vez que somente a artroscopia (procedi mento cirú
úrgico
place
ebo) traz os
o mesmos resultadoss que o pro
ocesso de descompre
essão no es
spaço
suba
acromial, um procedim
mento mai s invasivo com remo
oção de essporos ósse
eos e
tecid
dos moles. Ainda, os resultadoss explicam o porquê dos pacien
ntes com dores
d
crônicas no ombro apre
esentarem melhora após
a
a cirrurgia de descompre
essão
suba
acromial. O mecanism
mo do efeit o do tratam
mento nos pacientes que receb
beram
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cirurrgia pode ser o resu
ultado de placebo, fisioterapia pós-operattória ou outros
o
fatorres. A rem
moção de esporas
e
óssseas e tecidos macios não co
onferiu nen
nhum
bene
efício adicio
onal claro.
Referência: Bea
ard DJ, Rees JL, Coo k JA, Rombach I, Coo
oper C, Me
erritt N, Sh
hirkey
Donovan JL
L, Gwilym S,
S Savulesccu J, Moser J, Gray A, Jepson M, Tracey I, Judge
J
BA, D
A, W
Wartolowsk
ka K, Carrr AJ; CS AW Study
y Group. Arthroscop
pic subacro
omial
deco
ompression for subacromial sho
oulder pain (CSAW): a multicen
ntre, pragm
matic,
parallel group, placebo-co
ontrolled, tthree-group
p, randomiised surgiccal trial. La
ancet.
2018
8; 391(10118):329-33
38.
Alertta submetid
do em 26/0
01/2018 e a
aceito em 02/02/2018
0
8.
5. Trratamento
o para dor
r feito “sob
bre medid
da”
Os s
seres huma
anos são tã
ão individu
uais e varia
ados como suas imprressões dig
gitais.
Esta variabilida
ade muitas vezes não
o faz difere
ença em re
elação à efi
ficácia de certos
c
medicamentos, isto é, um mesmo
o medicame
ento age da
d mesma
a forma, te
em o
mesm
mo efeito em diferen
ntes pesso as. No enttanto, esta
a variação algumas vezes
v
pode
e apresenta
ar um grande desafio,, uma vez que não é de se surp
preender qu
ue os
medicamentos disponíveis
s no merca
ado para o tratamento
o de diverssas doenças
s não
tenham a mes
sma eficácia dentro de um me
esmo grup
po de pacie
entes. De fato,
pacie
entes com uma mes
sma patolo
ogia podem
m responde
er ou não
o a um mesmo
trata
amento, o que pode ser
s observa
ado nos effeitos adversos que a
alguns pacie
entes
apresentam ou até mesmo
o casos de morte, qua
ando o tratamento fal ha.
Essa variabilida
enas difere
ade entre as pessoass pode ser decorrente de peque
enças
gené
éticas ou até mesmo entre os m
metabólitos
s encontrad
dos dentro
o das célula
as. O
que os cientisttas esperam
m com um
ma medicina
a personalizada é tra
atar doença
as de
ma mais efic
caz, de acordo com ca
aracterística
as muito es
specificas e
em um subg
grupo
form
de p
pacientes, mas ao mesmo
m
tem
mpo em qu
ue as torn
nam difere
entes de outros
o
subg
grupos den
ntro de um
ma mesm a doença. Por exem
mplo, foi observado que
pacie
entes com dor neuro
opática pod
dem ser su
ubdivididos
s em três subgrupos com
carac
cterísticas distintas: os que ap
presentam 1) perda sensorial; 2) hiperalgesia
térm
mica ou 3) hiperalgesia
h
a mecânica . Se pensarmos que todos
t
têm d
dor neuropá
ática,
pode
eríamos sup
por que tod
dos respond
dessem da mesma forrma ao messmo analgé
ésico.
Conttudo, nem todos
t
os pa
acientes co
om dor neu
uropática ap
presentam melhora na dor
após
s o uso de um mesm
mo medicam
mento. Hoje, sabendo
o que denttro desse grupo
g
existtem subgru
upos, enten
ndemos que
e o medica
amento dev
ve ser maiss personaliz
zado,
com alvos moleculares específicos,
e
uma vez que os mecanismos
m
s envolvido
os na
perda de sens
sibilidade, na hipera lgesia térm
mica ou mecânica
m
s ão distinto
os. A
nvolvidos na
n sinalização da dor, permite qu
ue os
descoberta de novos mecanismos en
pacie
entes sejam
m classifica
ados de accordo com as características de como a dor se
apresenta, é se
entida. Assiim, implem
mentar uma
a terapia individualizad
da para tra
atar a
dor neuropátic
ca, com alvos genétiicos e moleculares específicos
e
pode ser algo
basta
ante promissor.
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A me
edicina personalizada já apresen
nta um gran
nde avanço
o no tratam
mento do câ
âncer,
send
do possível através de
e testes ge
enéticos em
m biopsias o médico d
decidir a melhor
m
opçã
ão de tratamento pa
ara o tipo
o de tumo
or que exp
pressa alg
guns genes
s em
espe
ecifico.
A informação a nível ge
enético e molecular está se to
ornando esssencial e uma
ferra
amenta que será cada vez m ais utilizad
da para pe
ersonalizarr e melhorrar o
trata
amento de diversas pa
atologias. A ciência ev
volui a cada dia e pro
ovavelmentte em
um ffuturo próx
ximo terapias persona
alizadas es
starão dispo
oníveis parra o tratam
mento
de diferentes pa
atologias, incluindo oss diversos tipos
t
de dor.
Referência: Ben
nnett D. Pa
ain medicin
ne gets perrsonal. Lan
ncet Neuroll. 2018, (1):1517.
Alertta submetid
do em 18/1
12/2017 e a
aceito em 02/02/2018
0
8.
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erencial de regiões cerebrais
s na dimen
nsão temp
poral da do
or na
6. O papel dife
mem
mória de curto prazo
o
Pouc
cos estudos
s abordam
m os correllatos neura
ais da memória de curto praz
zo de
inten
nsidade e lo
ocalização da dor. Porrtanto, a dimensão te
emporal da dor perma
anece
incom
mpreensíve
el. Para isto foi realizzada uma reprodução
o atrasada de tarefa para
exam
minar as regiões ce
erebrais e
envolvidas na memó
ória de ccurto prazo
o de
inforrmações tem
mporais.
Os re
esultados mostraram
m
que o giro frontal infe
erior, ínsula
a, e estrutu
uras estriattárias
adjac
centes, bem
m como o giro
g
supram
marginal, que se esten
nde para op
perículo parietal
(possivelmente SII) e ao
a córtex somatosensorial priimário (SII), são regiões
envo
olvidas no processame
p
ento de info
ormações temporais
t
na
n memória
a da duraçã
ão da
dor. Enquanto a área mo
otora suple
ementar bilateral e a rede fronttoparietal estão
envo
olvidas no processamento de infformações temporais na memó ria da dinâ
âmica
(mud
danças na intensidade
i
e da dor).
A pa
artir disto, observa-s
se que hou
uve uma diferença
d
das
d
regiõess envolvida
as na
mem
mória de duração da dor com as e
envolvidas na dinâmic
ca. O que ssugere um papel
diferrencial das regiões ce
erebrais, a depender de instruç
ções especííficas de ta
arefa,
para a dimensã
ão temporal.
Este estudo ap
presenta co
orrelatos ne
eurais da memória
m
de aspectoss temporais
s das
expe
eriências de
e dor, send
do o entend
dimento da
a memória de curto p
prazo um passo
p
impo
ortante para
a a compre
eensão de ccomo essa influencia a representtação da do
or.
Referência: Kho
oshnejad M,
M Roy M, M
Martinu K, Chen J-I, Cohen-Ada
ad J, Grond
din S,
et al. Brain prrocessing of
o the tem
mporal dimension of acute pain
n in short--term
mem
mory. Pain. 2017, 158((10):2001–
–11.
Alertta submetid
do em 27/1
11/2017 e a
aceito em 02/02/2018
0
8.
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7. Diferenças de nociceptores enttre roedor
res e humanos
Um d
das maiore
es vantagen
ns evolutiva
as adquirid
das pelos vertebrados é a capacidade
de re
econhecer e reagir de
e forma ma
ais elaborada e precis
sa a estímu
ulos ambien
ntais,
perm
mitindo uma
a maior cap
pacidade d e compreensão e ada
aptação ao ambiente. Essa
capa
acidade é co
ompreendid
da como sisstema somato-sensorial, compossto basicam
mente
de d
diferentes tipos
t
de nervos peri féricos dottados da capacidade
c
de reconh
hecer
estím
mulos de diferentes intensidadess (inócuos e não inócu
uos) e difere
rentes naturezas
(quím
mico, mecâ
ânico e térrmico – frio
o e calor). Dentro de
este sistem
ma encontramos
elem
mentos de extrema importânciia capazes
s, então, de reconh
hecer estím
mulos
nociv
vos capaze
es de detectar lesão
o tecidual (real ou potencial)) e estabe
elecer
respo
ostas reflexas a este estim
mulo. Este evento especifico
o do sis
stema
soma
atosensoria
al é o que nos
n permite
e sentir dorr.
Apes
sar de ser reconhecid
da como um
m evento exclusivame
e
ente negattivo, a dor é de
vital importância para a so
obrevivênc ia e homeo
ostase do in
ndividuo. Fiisiologicamente,
a dor deve dura
ar o tempo
o necessário
o e proporc
cional ao es
stimulo noccivo, de mo
odo a
se re
esolver com o fim da
d estimula
ação ou re
esolução da
a situação que a causou.
Conttudo, em allgumas situ
uações isso
o não aconttece, fazend
do com que
e a dor durre por
perío
odo muito maior qu
ue o nece
essário, de
e forma mais
m
inten
nsa, adquiirindo
carac
cterísticas patológicas
s. Contudo,, os mecan
nismos que levam a a
alteração de um
onhecidos.
estad
do “dor-fisiológica” a um estado “dor-patológica” não são bem co
No iintuito de desvendarr este misstério, muito tem se
e pesquisad
do nas ulttimas
déca
adas a resp
peito dos co
omponente s do sistem
ma somatos
sensorial e , em espec
cifico,
nocic
ceptivo. Pa
ara isso, pe
esquisadore
es têm inv
vestido na grande ma
aioria das vezes
v
em modelos animais de
d
dor, bem como no fun
ncionamentto do sis
stema
atosensoria
al / nociceptivo de ro
oedores (ra
atos e cam
mundongoss) como modelo
soma
trans
slacional pa
ara o conte
exto human
no. Entreta
anto, essa abordagem
m já se mo
ostrou
limita
ada em certos aspecttos, pois m
muitas veze
es drogas desenvolvid as em roed
dores
desencadeiiam os mes
não d
smos efeito
os em huma
anos durantes testes cclinico.
Na tentativa de
e elucidar essas
e
diferrenças e ap
perfeiçoar o uso de m
modelos animais
em ttranslação a contextos
s humanos , pesquisad
dores da Un
niversidade
e de Heidelberg,
Alem
manha, des
senvolveram
m o prim
meiro proje
eto descrito
o compara
ando neurrônios
nocic
ceptivos de
e humanos e camundo
ongos. Para
a isso, fora
am selecion
nados neurrônios
peptidérgicos (positivos para TRKA
A por hib
bridização in situ), e compara
am a
exprressão de
e alguns marcadorres molec
culares re
elacionadoss ao sis
stema
soma
atosensoria
al /nocicepttivo, como diferentes tipos de canais de só
ódio sensív
veis a
volta
agem (Nav) e recepto
ores de po
otencial transitório (TRP), dentre
e outros. Como
C
resultado, forram encon
ntradas co
s de
orrelações significattivamente diferentes
exprressão de diferentes proteínas e subpolulaçõ
ões de neurônios.
Por e
exemplo, nociceptores
s de camun
ndongos co-expressam
m em maiorr intensidad
de os
do que hu
recep
ptores TrkA
A/TrkB e TrkA/TrkC
T
umanos, en
nquanto qu
ue nocicep
ptores
humanos apres
sentam qu
uase o dob
bro de co--expressão entre Trk
kA/TRPV1. Além
disso
o, esses ma
arcadores também
t
esstão diferen
ncialmente expressos de acordo
o com
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o ta
amanho do
os neurônios: Apare
entemente,, a co-expressão de
e TrkA/TrkB e
TrkA
A/TrkC em camundong
gos aconte ce em neurônios com
m uma supe
erfície de 200
2
–
100 μm2, enqu
uanto que em
e humano
os essa corrrelação acontece enttre neurônio
os de
800 – 2000 μm
m2; nocice
eptores hum
manos expressam de forma ma
ais abundante e
gene
eralizada as cadeia
as pesada
as de ne
eurofilamen
nto, enqua
anto que em
camu
undongos esse
e
marcador é expre
esso de forrma mais re
estrita.
Dess
sa forma, fica
f
evidente que ape
esar das muitas
m
simillaridades e
entre esses
s dois
siste
emas, hum
manas e ro
oedor, exisstem diferenças imp
portantes q
que devem
m ser
cons
sideradas. Esses,
E
denttre outros motivos, podem
p
explicar a faltta de corre
elação
entre
e eficácia em
e
camundongos e h
humanos, bem como
o nas falha
as translacionais
entre
e esses dois sistemas.
Referência: Ros
stock C, Sc
chrenk-Siem
mens K, Po
ohle J, Siem
mens J. Hu
uman vs. Mouse
M
Nocic
ceptors - Similarities and Diffferences . Neuroscience. 201 7. pii: S0
03064522
2(17)30862
2-X.
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Dois coelhos com uma
u
cajad
dada: como metform
mina pode
e controla
ar os
8. D
nive
eis glicemicos e a ne
europatia diabética
Pesq
quisadores da
d Universiidade de Ciiências da Saúde
S
de Hyogo
H
no Ja
apão public
caram
um interessante estudo demonstra
ando um efeito ainda não ca
aracterizado da
metfformina so
obre a do
or neuropá
ática diabé
ética. Emb
bora a m
metformina seja
amplamente uttilizada parra o tratam
mento da diiabetes me
ellitus tipo 2, não exis
stiam
meca
anismos prropostos pa
ara seu efeiito terapêu
utico na dorr neuropáti ca desvinculado
ao se
eu efeito antidiabético
o. Neste esstudo Wang
g et al. dem
monstraram
m que a ativ
vação
da q
quinase AMPK (5 AMP
P-activated protein kiinase), um dos alvos da metforrmina
para controle do metabolismo ce
elular, esp
pecificamen
nte em ne
eurônios, pode
ptor TRPA1
controlar a dorr neuropática pela m
modulação da
d atividad
de do recep
1. Os
autores inicialm
mente obse
ervaram qu
ue o pré-tratamento de
d neurôniios in vitro com
metfformina red
duzia as co
orrentes de cátions induzida pela
a ativação de TRPA1. Este
efeito também foi associiado a red
dução da quantidade
q
de recepttores TRPA
A1 na
mem
mbrana das
s celular após
a
o tra
atamento com metfo
ormina. Nã
ão obstantte, o
trata
amento de
e camundo
ongos diab
béticos com
m metform
mina tamb
bém reduz
ziu a
hiperralgesia ge
erada pela neuropatia
a diabética
a nestes an
nimais, bom
m como outros
o
ativa
adores da enzima
e
AMP
PK. Este esstudo descrreve uma via
v inexplorrada de con
ntrole
da h
hiperalgesia
a, e que po
ode ser esttendida a outros
o
tipos dores, allém de forn
necer
um possível mecanismo
m
para o efe
eito anti-hiperalgésico
o observado
o em pacie
entes
que ffazer uso da
d metformina.
Referência: Shenglan Wa
ang, Kimik o Kobayas
shi, Yoko Kogure,
K
Hirroki Yaman
naka,
Satoshi Yamam
moto,Hidesh
hi Yagi, Ko
oichi Nogu
uchi, Yi Dai. Negative
e Regulatio
on of
TRPA
A1 by AMP--activated Protein Kin
nase in Prim
mary Senso
ory Neuron
ns as a Pote
ential
Mech
hanism of Painful Diabetic Ne uropathy . Diabetes Publish A
Ahead of Print,
publiished online October 12,
1 2017.
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9. Desvendando os cam
minhos da dor neuro
opática
Sempre que es
studamos, na pesquiisa básica, os mecan
nismos rela
acionados à dor
neurropática, bu
uscamos avaliar doiss aspectos principais: a alodinia
a mecânica
a e a
alodiinia ao friio. Alguns receptore
es, mediadores ou vias
v
de sin
nalização estão
envo
olvidos em um ou outrro, ou aind a podem afetar os dois. A difere
ença no perrfil de
alodiinia nos guia
g
a inv
vestigar m
mecanismos
s específicos relacio nados ao alvo
estud
dado. Mas o que exatamente differe entre a alodinia mecânica
m
e ao frio?
Sabe
emos que algumas
a
fib
bras respon
ndem apena
as a estímu
ulos frios, o
outras apen
nas a
mecâ
ânicos, e outras
o
aos
s dois. Alé m disso, temos
t
rece
eptores ressponsáveis pelo
recon
nhecimento
o de estím
mulos espe
ecíficos. Um
m trabalho
o publicado
o recentem
mente
acres
scentou dados importantes nesssa reflexão.
que duran
Cobo
os e colabo
oradores mostraram
m
nte a dor neuropática
a induzida pela
lesão
o mecânica
a do nervo (modelo e
experimenta
al de SNI),, a alodinia
a mecânica está
mais
s relacionad
da à particiipação do ssistema imune, enqua
anto que a alodinia ao frio
mais
s diretamen
nte ligada a mecanism
mos neuron
nais diretos
s. Isso não
o quer dize
er, no
entanto, que sejam
s
cara
acterísticas exclusivas
s. Assim como
c
no q
quadro gera
al da
fisiop
patologia da
d neuropattia, a alodiinia – tanto
o mecânica
a como ao frio – pode ser
gerada por am
mbos os sin
nais: imune
es/inflamatórios ou ne
euronais d iretos. O que
q
o
traba
alho sugere
e é que a alodinia meccânica tem mais influê
ência do sisstema imun
ne do
que a alodinia ao frio. Em
mbora bem publicado, o trabalho
o é simpless e deixa alguns
ponttos em abe
erto, mas certamentte nos leva
a a pensar mais um
ma vez sob
bre o
assunto...
Referência: Co
obos EJ, Nickerson
N
CA, Gao F, Chandran V, Bra
avo-Caparrós I,
Gonz
zález-Cano R, Riva P,
P Andrews NA, Latre
emoliere A, Seehus C
CR, Perazzo
oli G,
Nieto
o FR, Jolle
er N, Painter MW, Ma
a CHE, Om
mura T, Ch
hesler EJ, Geschwind
d DH,
Copp
pola G, Ra
angachari M, Woolf CJ, Costigan M. Mechanistic
M
Difference
es in
Neurropathic Pain
P
Modalities Reve
ealed by Correlating Behavio
or with Global
G
Exprression Proffiling. Cell Rep.
R
2018; 22(5):130
01-1312.
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10. QX-314 bloqueia a nocicepçã
ão induzid
da por bac
ctérias viv
vas resiste
entes
à me
eticilina
A ca
aracterística
a de muita
as infecçõe
es bacteria
anas é a dor. Mas o
os mecanismos
subja
acentes à dor
d
durante a invasão
o de patóg
genos vivos
s não está completam
mente
comp
preendida. Dessa form
ma neste ttrabalho foii mostrado os principa
ais mecanismos
mole
eculares as
ssociados a dor prod
duzida dura
ante a infe
ecção por Staphyloco
occus
aureus resisten
nte ao antib
biótico metticilina (MR
RSA). Os pe
esquisadore
es encontra
aram,
que após a infe
ecção de ca
amundongo
os com cep
pas de S. aureus (MR
RSA), os animais
apresentaram intensa
i
dorr espontâne
ea e esse comportam
c
mento foi de
epende do fator
determinante de
d virulência agr (gen
ne regulador acessório) e produ
ução de toxinas
form
madoras de poros bacterianos ((PFTs). Alé
ém disso, o canal ca
atiônico TR
RPV1,
mediou hiperalgesia ao calor após a infecção, de forma distintaX d
da formaçã
ão de
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poros observad
da no comp
portamento de dor esp
pontânea. Três
T
classe
es de PFTs: alfahemolisina (Hla
a), fenol so
olúvel mod ulinas (PSM
Ms) e a leu
ucocidina H
HlgAB induz
ziram
aumento na atividade ne
euronal in vitro e produziram
p
dor espon
ntânea, qu
uando
injetada na pa
ata de animais selva
agens. De forma inte
eressante ffoi visto que
q
o
bloqu
ueador de
e canais de
d sódio i mpermeável à mem
mbrana QX
X-314, produziu
bloqu
ueio da atividade
a
neuronal
n
in
n vivo na presença de PFTs e bloqueou a
nocic
cepção nos
s animais após a infeccção com S.
S aureus ou
o após a i njeção de PFTs.
Assim
m os auto
ores hipote
etizaram qu
ue os poros formados nos ne
eurônios po
odem
perm
mitir a enttrada de QX-314 e m nocicep
ptores, que
e bloqueia
am a atividade
neurronal, sendo o efeito mais pron unciando do
d que lido
ocaína ou i buprofeno,, dois
trata
amentos an
nalgésicos clínicos
c
am plamente utilizados.
u
Em
E conclussão, este es
studo
defin
ne vários fa
atores crític
cos de meccanismos de dor durante infecçõ
ões induzida por
bacté
érias MRSA
A. Dessa fo
orma, QX-3
314 pode ser
s
uma es
stratégia a nalgésica eficaz
e
para silenciar dor espontânea, hipera
algesia térm
mica e mecânica duran
nte infecção.
Referência: Bla
ake KJ, Ba
aral P, Voissin T, Lubk
kin A, Pinh
ho-Ribeiro FA, Adams
s KL,
Robe
erson DP, Ma
M YC, Otto
o M, Woolff CJ, Torres
s VJ, Chiu IM.
I
Staphy lococcus au
ureus
produces pain through
t
po
ore-forming
g toxins and
d neuronal TRPV1 tha
at is silence
ed by
QX-3
314.Nat Commun. 201
18, 9(1):37
7.
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