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1. Ca
annabis no lugar de
e opioides para trata
amento da
a dor
Centtros para Controle
C
de
e Doenças (CDC) e Prevenção relatam q
que os opioides
(pres
scritos e Heroína)
H
mataram
m
m
milhares de
e pessoas, sendo o maior número
regis
strado no ano de 2014
4. Mesmo ccom essa estatística,
e
os
o númeross de prescrrições
de opioides aum
mentam jun
nto com oss casos de morte por overdose d
de opioides,, pois
a terrapia com opioides
o
de
e longa durração para dor, princip
palmente d
dor crônica,, está
associada a uma
u
série de riscos,, incluindo
o transtorn
nos do uso
o de opiáceos,
depe
endência, so
obredosage
em e morte
e.
Pesq
quisadores descobriram
d
m que a im
mplementação de uma lei médica eficaz para uso
de ca
annabis lev
vou a uma redução si gnificativa de doses de
d opioidess prescritos para
o tra
atamento de
e dor por médicos.
m
A cannabis pode ser um tratamento eficaz para
a a dor, red
duzindo con
nsideravelm
mente
a ch
hance de dependênc
cia, elimina
ando o ris
sco de sob
bredosagem
m fatal qu
uando
comp
parado a medicament
m
tos com ba se de opioiides. Alguns pacientess e médicos
s que
utiliz
zam o trata
amento com
m a canna bis relatam
m que a eficácia é igu
ual, até mesmo
supe
erior do que
e os medica
amentos a base de op
pioides para
a o tratame
ento da dor.
O e
estudo em
m questão examinou
u o uso de cannabis como substituto
o de
medicamentos a base de
e opioides para o trratamento da dor. O
Os dados foram
f
retira
ados de uma
u
pesqu
uisa com pacientes com cânce
er, sendo que 34%
% dos
pacie
entes usara
am analgés
sicos opioid
des no perío
odo de 6 meses
m
antess da pesquiisa. A
maio
oria dos entrevistado
os relatou que a ca
annabis pro
oporcionou alívio de dor,
seme
elhante a outros
o
med
dicamentoss, sem efeitos colaterrais indesejjados. 97%
% dos
pacie
entes conco
ordaram qu
ue o tratam
mento com a cannabis é capaze
es de dimin
nuir a
quan
ntidade de uso de me
edicamento
os a base de opioides quando estão usan
ndo a
cann
nabis també
ém. Já 81%
% concorda
aram que usar apena
as a canna
abis possui mais
eficá
ácia no trattamento de
e suas con
ndições. Es
sses resulta
ados possu
uem um pa
adrão
seme
elhante quando comp
parados o tratamento
o com can
nnabis e trratamentos com
medicamentos não opioide
es, como T
Tylenol (Parracetamol) e o Advil (IIbuprofeno).
São necessárias pesquisas futuras q
que possam
m acompan
nhar os ressultados clíínicos
relac
cionados ao
o uso de ca
annabis co mo um substituto viá
ável para o tratamento da
dor. A análise dos
d
resulta
ados deste uso sugere
em que um
m possível ttratamento
o com
Cann
nabis para as condições clínicas de dor crô
ônica em pacientes co
om dependência
por o
opioides.
Referência: RE
EIMAN, Am
manda; WE
ELTY, Mark; SOLOMO
ON, Perry. Cannabis as a
Subs
stitute for Opioid – Based
B
Pain Medication
n: Patient Self-Report
S
t. Cannabis
s and
Cann
nabinoid Re
esearch. Vo
olume 2.1, 2017. DOL: 10.1089/can.2017.0
0012.
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2. A fisiologia testicular
r frente ao
o uso do ib
buprofeno
o
O ibu
uprofeno é um medica
amento larg
gamente uttilizado pela
a população
o mundial como
um a
analgésico leve, mas pouco se sa
abe sobre seus efeitos na fisiolo
ogia adulta.. Este
estud
do foca nos
s seus efeitos em hom
mens joven
ns e sua fis
siologia tessticular. A maior
m
preocupação ne
este caso seria
s
a ferttilidade e saúde
s
em geral
g
do ho
omem, e muitos
m
deste
es pontos estão relacionados com a produção
p
de
d andróg enos, que
e são
produzidos e se
ecretados por
p células ttesticulares
s (células de Leydig).
O eixo pituitárria-gonadal foi o foco
o deste es
studo para explicar a
as hipótese
es de
cone
exão elaborradas. Para
a obter ressultados, desenvolverram em um
m estudo clínico
c
um m
modelo de órgão expla
ante e mod
delo in vitro
o. Os resulttados foram
m cruzados
s para
averiguar sua exatidão. Assim, ele
es observa
aram os nííveis de te
estosterona
a, LH
(horm
mônio lute
einizante), FSH (horm
mônio folículo- estimulante), in
nibina B e AMH
(horm
mônio anti-Müllerian)) em dois momento
os, 14 e 44
4 dias ap
pós o iniciio da
administração de
d doses co
omerciais d
de ibuprofen
no.
Foi o
observado que
q
houve um aumen
nto de LH com
c
uma diminuição d
de testosterona,
já qu
ue as célula
as de Leyd
dig responssáveis por sua
s
liberação estavam
m sofrendo uma
ação
o antiandrogênica dire
eta do ibup
profeno. A inibina B não
n
mostro
ou diferença em
seus níveis enttre os grup
pos estuda dos, logo houve uma
a sutil ação
o inibitória dela
sobre
e o FSH. Houve
H
uma
a supressão
o dos níve
eis de AMH, o que de
emonstra que
q
o
analg
gésico não teria efeito apenas p
pelas célula
as de Leydig, mas ta
ambém pela
as de
Serto
oli, quadro compatível com caso s de azoospermia.
Além
m dos efeito
os celulares
s, foi descriita uma rep
pressão sele
etiva da ex
xpressão gê
ênica,
como
o genes re
elacionados
s a proteín
nas e enzim
mas essenc
ciais à fisio
ologia e co
om o
trans
sporte de colestero
ol, este rrelacionado
o com a esteroido
ogênese, assim
a
modificando o perfil
p
hormonal do ind
divíduo. Com esses efeitos, o ind
divíduo pod
de ser
do a um estado
e
de hipogonadis
h
smo compe
ensado, qu
ue se expre
essa quand
do há
levad
uma diminuição
o dos níve
eis de testo
osterona, que
q
é comp
pensado pe
elo aumentto de
LH. Mas os cie
entistas afirmam sere
em necessá
ários mais estudos ssobre o uso
o em
longo
o prazo do analgésico em questã
ão.
Referência Biblliográfica: Kristensen DM, et al. Ibuprofen alters h uman testicular
phys
siology to produce
p
a state of ccompensate
ed hypogon
nadism. PN
NAS. 2018.. 115
(4): E715-E724
4.
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3. Trratamento
o da dor cr
rônica porr aromater
rapia com hortelã
A do
or crônica é uma das condições médicas mais
m
difíceis
s de tratar,, afetando mais
de 1
10% da po
opulação mundial.
m
A dificuldade
e no tratamento resside nos effeitos
colatterais que as
a medicaç
ções atualm
mente dispo
oníveis apre
esentam, ccomo problemas
dais, risco
gastrrointestinaiis causado
os pelos antiinflamatórios nã
ão esteroid
o de
depe
endência ou
u tolerância
a com os o
opioides, e via de difícil adminisstração com
mo no
caso da zicono
otida, que requer a dministraçã
ão intra-te
ecal. Assim
m, a busca
a por
medicamentos mais efica
azes e seg uros contin
nua sendo uma nece
essidade pa
ara o
trata
amento de condições
c
dolorosas
d
ccrônicas.

2

www
w.dol.innf.br
Com este desa
afio em me
ente, um g
grupo de pesquisador
p
res de Zurrique, na Suíça,
S
dese
envolveu uma estraté
égia inova dora para o tratame
ento da d or. A molécula
utiliz
zada para controlar
c
a dor foi a ttoxina Huw
wentoxin-IV, isolada re
ecentemente da
aranha pássaro
o Chinesa Haplopelm
ma schmid
dti. Esta to
oxina já tteve seu efeito
e
gésico com
mprovado em ensai os pré-clín
nicos in vivo,
v
contu
udo sua baixa
analg
biodiisponibilida
ade exigiria
a um tratam
mento com
m injeções repetidas a altas dos
ses, o
que seria inviáv
vel devido aos
a efeitos colaterais resultantes
s desta adm
ministração. Seu
meca
anismo de ação, tamb
bém conhe cido, se dá
á pelo bloqu
ueio de can
nais de sód
dio do
tipo Nav1.7. Em
m humanos, os cana is de sódio
o Nav1.7 modulam
m
a transmissã
ão de
sinais doloroso
os em neu
urônios se nsoriais pe
eriféricos. A inibição
o destes canais
resulta na supressão da percepção d
da dor.
A ino
ovação vem
m da ferram
menta utiliza
ada, uma vez
v que os pesquisado
ores induzirram a
exprressão ectó
ópica de um
u
recepto
or olfatório
o (RO) em células h
humanas depois
cham
madas de AromaCells.
A
. Este rece ptor é ativado pelo aroma da h ortelã e, nestas
células, sua attivação inicia uma ccascata de eventos celulares
c
q
que culmin
na na
libera
ação de Huwentoxin--IV, que te
em efeito analgésico.
a
Assim, oss pesquisad
dores
utiliz
zaram uma
a molécula
a com efe
eito analgésico já conhecido
c
e, através da
enge
enharia mo
olecular, co
ontornaram
m problema
as como biodisponibi
b
ilidade, ele
evada
dose
e e evitaram o des
senvolvime
ento de effeitos cola
aterais gra
aves que eram
omaCells, após
anteriormente evidenciad
dos. Camu
undongos tratados
t
co
om as Aro
expo
osição ao aroma do hortelã e m uma arromoterapia com óle
eo essencia
al de
horte
elã, tiveram
m uma melhora na dor crônic
ca. A arom
moterapia foi testada
a em
modelos de dor
d
crônic
ca persiste
ente perifférica, dorr crônica inflamatórria e
neurropática. Aiinda, o efe
eito analgéssico da aro
omoterapia nos anima
ais pré-trattados
com as Aroma
aCells foi superior
s
ao
o observado com o tratamento
t
o com tram
madol
(fárm
maco já uttilizado na clínica parra o tratam
mento de dor),
d
e não
o foi obserrvado
efeito analgésic
co com o trratamento p
por via oral com a tox
xina Huwen
ntoxin-IV na
ativa.
A injjeção intra
a-tecal da toxina nattiva causou
u analgesia
a, porém e
em doses onde
foram
m ainda ob
bservados efeitos co laterais severos, com
mo letargia . O tratam
mento
prolo
ongado com
m as Aroma
aCells segu
uido da aro
omoterapia com horte
elã não levo
ou ao
dese
envolvimentto de tolerância ou dependênc
cia ou aind
da alteraçõ
ões na pre
essão
sang
guínea.
Entende-se que
e para a translação
t
desta estrratégia de controle d
da dor em uma
realid
dade clínic
ca, outros estudos
e
de
evem ser realizados
r
com
c
foco n
na incorporação
dos componen
ntes funcio
onais das AromaCellls em tip
pos de cé
élulas hum
manas
clinic
tais como
camente validadas,
v
o células somáticas autólogass derivadas do
pacie
ente, por exemplo.
e
Contudo,
C
o estudo é inovador e abre nova
as possibilid
dades
para futuros av
vanços no tratamento da dor crônica de maneira mais segura.
d by spearmint
Referência: Tre
eatment off chronic p
pain by des
signer cells
s controlled
arom
matherapy. Hui Wang1
1, Mingqi X
Xie 1, Ghislaine Charp
pin-El Hamrri2, Haifeng
g Ye3
and Martin Fuss
senegger. Nature
N
Biom
medical Eng
gineering. jan
j
2018.
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4. Ac
cetaminoffeno alivia
a a dor em
m medula ventromed
v
dial rostra l
Muito
os estudo
os têm demonstrad
d
do os div
versos me
ecanismos de ação
o do
Aceta
aminofeno (paracetam
mol) e seuss metabólittos na ação
o analgésicca. O metab
bólito
N-araquidonoilffenolamina (AM404) a
aumenta as
s concentra
ações de a nandamida
a, um
posto cana
abinoide en
ndógeno (e
endocanabinoide), inibindo a re
ecaptação desse
d
comp
endo
ocanabinoid
de em neurônios e asttrócitos.
O mé
étodo do estudo
e
cons
sistiu em u sar uma am
mostra de camundong
gos e neste
es foi
induz
zido um processo
p
in
nflamatório na pata traseira co
om o obje
etivo de ca
ausar
hiperralgesia. Os
O resultad
dos mostra
aram que o paracettamol e o AM404 foram
f
capa
azes de rev
verter parcialmente o efeito de hiperalges
sia causado
o por Zymosan,
mbém que
aumentando o limiar de
e retirada da pata. Eles observaram tam
e em
camu
undongos deficiente
d
para
p
o recep
ptor canabinoide CB1 (CB1-/-), o paracetam
mol e
o AM
M404 não apresentarram efeito analgésico
o. O resultado foi o mesmo qu
uando
foram
m administrados antagonistas do
o CB1, com
mo Rimonab
banto e AM2
251.
Quan
ndo a dor inflamatória foi m
mediada por
p
injeção
o intrateca
al de PGE
E2, o
paracetamol ta
ambém re
everteu pa
arcialmente
e a hipera
algesia em
m camundo
ongos
saud
dáveis, enq
quanto em CB1-/- ele
e não se mostrou
m
eficaz, o que
e sugere que
q
o
paracetamol tenha um mecanism
mo de açã
ão independente da
a formação
o de
prosttaglandinas
s.
Foi ttambém id
dentificado no estudo
o a origem
m anatômica de açã
ão de analgesia
induz
zida por pa
aracetamol,, pois foi ob
bservado que o AM404
4 quando a
administrad
do via
intra
atecal apres
senta o efeito analgéssico do trata
amento sistêmico com
m paracetam
mol e
tamb
bém a ativ
vação dos receptoress CB1 espinais inibe a transm
missão de sinais
s
nocic
ceptivos en
ntre os nociceptores primários e secundá
ários no co
orno dorsal. Em
anim
mais saudáv
veis, observ
vou-se um grande nú
úmero de receptores CB1 na ma
atéria
cinze
enta da su
uperfície do
o corno do
orsal, no funículo
f
do
orsolateral e no aque
eduto
cereb
bral. Em animais
a
ho
oxb8-CB1-//- foi obse
ervada um
ma redução
o da expre
essão
desses recepto
ores no corrno da esp
pinha dorsa
al, mas nã
ão na subsstância cinz
zenta
peria
aquedutal (PAG).
(
Isso porque Ho
oxb8-cre fo
oi expresso em todos o
os neurônio
os do
DRG e em todo
os os neurô
ônios e asttrócitos na medula es
spinal ao níível da vérrtebra
C4, mas é virrtualmente ausente no cérebro
o. Ao indu
uzir a dor inflamatória e
administrar paracetamol e AM404 para analisar a hipe
eralgesia, o
observou-se
e um
efeito analgésic
co em anim
mais hoxb8
8-CB1-/- e ratos saud
dáveis, o q ue indica que
q
o
paracetamol age
a
atravé
és de re ceptores CB1 supra
aespinais. Entretanto, o
aceto
ominofeno poderia tam
mbém atua
ar nos term
minais de ne
eurônios de
escendentes dos
sítios
s supraespinais. Foi administrad
a
do, portanto
o, AM 404 e rimonaba
anto localm
mente
para distinguir essas duas
s possibilida
ades.
A me
edula rostrral-ventrom
medial (RVM
M) é uma re
egião de co
ontrole end
dógeno da dor e
local de ligação de mu
uitos fárm
macos analgésicos, in
ncluindo ccanabinoide
es. O
rimonabanto administrad
a
do na RVM
M inibiu o efeito sistêmico d o paraceta
amol,
enqu
uanto o AM404 administrado tam
mbém na RV
VM apresen
ntou um sig
gnificativo alívio
na h
hiperalgesia
a inflamató
ória em rattos saudáv
veis, mas não em ra
atos CB1-/-. Ao
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administrar um
ma injeção local de p
paracetamo
ol no RVM observou-sse que ele
e não
capa
az foi de altterar o limia
ar de retira
ada da pata
a.
Os rresultados obtidos sugerem qu
ue os rece
eptores CB
B1 localiza dos em região
supraespinal, no
n RVM, têm
m papel im
mportante na
n analgesia
a. Uma exp
plicação para os
ados é que
e a analge
esia media
ada por pa
aracetamol se deve aos recep
ptores
acha
localizados nas
s terminaçõ
ões das fib
bras descendentes na
a medula ssupraespinal. O
AM40
04 adminis
strado por injeção intrratecal poderia ter se difundido p
para áreas além
da rregião lom
mbar e attivado os receptores
s CB1 nos
s terminaiis dos axônios
GABA
Aérgicos, que
q
inibem fibras ant inociceptiva
as serotoniinérgicas d
descendente
es da
MVR para a me
edula espin
nal. Como o
os receptores CB1 sã
ão inibitório
os, sua ativ
vação
levarria à diminuição da lib
beração de GABA e, consequent
c
emente, na
a desinibiçã
ão da
via a
antinocicep
ptiva. A PA
AG controla
a a ativida
ade da RV
VM, o que sugere qu
ue os
recep
ptores importantes pa
ara a ação
o analgésica
a do paracetamol esttejam nas fibras
f
term
minais da RVM
R
da PAG
G. O paraccetamol red
duziria indiretamente
e a liberaçã
ão de
GABA
A nessas te
erminações
s o que conttribuiria pa
ara o contro
ole da dor e
endógena.
Referência: Klin
nger-Gratz P.P, Ralve
enius WT, Neumann
N
E, Kato A, N
Nyilas R, Le
ele Z,
Kato
ona I, Zeilh
hofer HU. Acetaminop
A
phen Reliev
ves Inflammatory Pa in through CB1
Cann
nabinoid Receptors
R
in the Ro
ostral Venttromedial Medulla. T
The Journal of
Neurroscience, January
J
10, 2018; 38((2):322–33
34.
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5. Co
ondições de
d saúde mental
m
e ttratamentos com op
pioides ana
Os opioides são
o medicame
entos muito
o prescritos
s para analgesia de do
ores de diversas
naturezas. Por ser um grrupo de fárrmacos muito importa
ante, existe
e a necessidade
de in
nvestigar as consequê
ências, bem
m como enttender quais tipos de populações são
mais
s vulneráve
eis ao seu uso
u e as po
ossíveis razões. Este estudo
e
trou
uxe consigo
o uma
discu
ussão acerc
ca do uso de opioide
es por ado
olescentes com algum
ma condiçã
ão de
saúd
de mental, sendo este
e o grupo ssuscetível ao
a início do tratamentto à longo prazo
p
com esses fárm
macos.
O tra
abalho reco
olheu as amostras de
e um banco de dados
s de um se
eguro de saúde
s
(Marrketscan) e analisou um
u número
o de 1.000.453 inscriç
ções de ado
olescentes entre
14 e 18 anos
s. Os adolescentes i ncluídos no
n estudo possuíam algum tip
po de
trans
storno de saúde men
ntal e fizerram tratam
mento com analgésico
os opioides em
algum
m momentto. Desta amostra,
a
e
eles retiraram 40% representat
r
tivos do to
otal e
comp
pararam com adoles
scentes qu e tinham as mesma
as condiçõ es, porém não
fazia
am o uso de opioide
es, identificcando assim os transtornos qu
ue seriam mais
suscetíveis ao tratamentto de dor com esse
es fármaco
os, por me
eio de aná
álises
estattísticas.
As análises con
ncluíram que o grupo d
de adolesce
entes com alguma con
ndição de saúde
s
menttal é mais
s vulneráve
el a progrredir de um tratame
ento de cu
urto prazo com
opioiide, para um
u
tratame
ento de lon
ngo prazo. Um dos transtornos
t
s que aparecem
com os resultad
dos significativamente
e maiores para
p
essa co
onclusão é o transtorn
no do
sono
o, tratado com hipn
nóticos nã
ão benzodiazepínicos
s. Com esstes resulttados
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perce
ebe-se a importância de maiss estudos para ente
ender melh
hor o pape
el do
trata
amento com
m analgésic
cos opioide
es à longo prazo em grupos com
m determin
nadas
cond
dições de sa
aúde menta
al.
Referência: Quinn PD, Hu
ur K, Chan
ng Z, Scottt EL, Krebs
s EE, Bair MJ, Rickertt ME,
bons RD, Krroenke K, D’Onofrio
D
B
BM. Associa
ation of Men
ntal Health
h Conditions
s and
Gibb
Treatments With Long-te
erm Opioid Analgesic Receipt Among
A
Ado
olescents. JAMA
Pedia
atrics, Març
ço 12, 2018
8.
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Ciênccia e Tecno
ologia

Mediação da analge
esia gesta
acional na
a dor crô
ônica por células T em
6. M
cam
mundongos
s
Estud
dos relatam
m de maneira consiste
ente que mulheres
m
portadoras de
e dores crô
ônicas
passam por attenuação desse
d
proccesso dura
ante a gra
avidez. Rattas aprese
entam
tolerrância à do
or elevada durante a gravidez devido ao
o aumento
o de recep
ptores
opioiides na me
edula espin
nal. Estudo
os prévios não consid
deram o p
papel de cé
élulas
não-neuroniais,, que por sua vez, pa rticipam do
o processam
mento da d
dor crônica.. Este
estud
do utilizou modelos de
d dor perssistente infllamatória ou
o neuropá
ática e obse
ervou
que animais, fê
êmeas em estágio
e
iniccial da gravidez, passa
aram por um
ma alteraçã
ão no
meca
anismo de hipersensibilidade à dor indep
pendente de micróglia
a a depend
dente
desse tipo celu
ular. Durantte fases ta
ardias da gravidez, nã
ão houve e
evidência de dor
crônica. Tal an
nalgesia re
elacionada à gestação foi reversível apóss administração
intra
atecal de na
aloxona, o que sugere
e a existênc
cia de um mecanismo
m
o opioide. Dados
D
farm
macológicos e genético
os sugerem
m a imporrtância de receptores delta-opio
oides.
Adem
mais, anim
mais nude e Rag-1 não exibirram analge
esia gesta
acional, que foi
resta
aurada pela transferê
ência de ccélulas CD4 ou CD8 de anima
ais de gen
nótipo
norm
mal em está
ágio avança
ado de gesttação. Os resultados apresentado
a
os sugerem
m que
células T são ne
ecessárias para o fenô
ômeno de analgesia
a
gestacional.
Referência: Ro
osen S et al. T-Cell Mediation
n of Pregn
nancy Ana lgesia Affe
ecting
Chro
onic Pain in Mice. The Journal of Neuroscien
nce, Octobe
er 11, 2017
7 • 37(41):9819
–982
27.
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7. Diferenças em dor ne
europática
a e a corre
elação com
mportamen
ntal
Estud
dos mostra
am que a sensibilida
ade ao frio
o desenvolve-se maiss rápido que
q
a
alodiinia tátil. A partir disso, busco
ou-se inves
stigar diferrenças meccanicistas entre
essas duas mo
odalidades de dor (al odinia fria x tátil). Para isto, fo
oi realizado
o um
estud
do de exprressão gên
nica global em gângliios da raiz dorsal (G RD) à lesã
ão do
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nervo em cam
mundongos
s adultos para corre
elacionar o tempo de transcrrição,
exprressão e de mudanças
s nestas mo
odalidades sensoriais.
Foram encontra
ados os se
eguintes acchados: 1) Alodinia ao
a frio (nív
vel máximo
o 4-5
dias após lesão
o) desenvolve-se maiss rápida qu
ue a alodin
nia tátil (nív
vel máximo
o 7-8
dias após lesão
o); 2) Identtificou-se qu
ue 37% do
os genes correlacionad
dos com alo
odinia
fria são expres
ssos como nociceptorres, mostra
ando assoc
ciação com
m o compon
nente
neurronial; 3) Cerca
C
de 50%
5
dos g
genes corre
elacionados
s com a allodinia tátil são
exprressos em leucócitos, desta form
ma sendo mais ligado à função
o imune; 4)
4 Na
ablaç
ção de noc
ciceptores de linhage m TRVP1, os camund
dongos não
o apresenttaram
alodiinia ao frio
o (7-14 dias após a le
esão), poré
ém desenvo
olveram hip
persensibilidade
tátil;; 5) Na dep
pleção de macrófagoss e células T foi redu
uzida a alod
dinia tátil (nível
(
mínim
mo apenas
s com 7-10 dias), poré
ém não alte
erou a hipersensibilida
ade ao frio.
A pa
artir destes achados, pode-se ob
bservar que
e os dois tipos de sin
ntomas (alo
odinia
fria x tátil) apre
esentaram componen tes diferen
ntes, sendo um mais rrelacionado
o com
nocic
ceptores e outro com
m função iimunológica
a. Assim, este estud
do demonstra a
impo
ortância de
e se realiz
zar estraté
égias diferrenciais para o trata
amento da
a dor
neurropática. En
ntretanto, o estudo fo
oi realizado em modelo animal e não se sabe se
os m
mesmos mecanismos são
s
responssáveis em humanos.
h
Referência: Co
obos EJ, Nickerson
N
CA, Gao F, Chandran V, Bra
avo-Caparrós I,
Gonz
zález-Cano R, et al. Mechanisttic Differen
nces in Ne
europathic Pain Moda
alities
Reve
ealed by Correlating
C
Behaviorr with Glo
obal Expression Proffiling. Cell Rep
[Inte
ernet].
2018;22(5):1
1301–12.
Available
A
from:
f
http:://linkinghu
ub.elsevier..com/retrie
eve/pii/S22111247183
300068
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8. P
Papel dos recepto
ores mus
scarínicos na neuroproteçã
ão durantte a
neurropatia pe
eriférica
Os n
neurônios sensoriais têm a ca
apacidade de produzir, liberar e respond
der à
acetiilcolina (AC
Ch), mas o papel ffuncional do
d sistema
a colinérgiico nos ne
ervos
sensoriais perifféricos de mamíferos
m
a
adultos aind
da não é claro.
Nestte trabalho, os autore
es relatam que o cre
escimento de neuritoss em neurrônios
sensoriais adulttos depende da sinalizzação coliné
érgica e é mediado
m
pe
ela regulaçã
ão da
funçã
ão mitocon
ndrial, sinalizada a parrtir do receptor musca
arínico MR1
1.
Neurrônios sen
nsoriais em
m que o receptor muscarínic
co do tipo
o 1 (M1R
R) foi
gene
eticamente deletado (nocautes),
(
, exibiram crescimentto de neuri tos aumentado,
confiirmando o papel do M1R na ssupressão tônica
t
da plasticidade
e axonal. Além
disso
o, animais nocaute pa
ara M1R, su
ubmetidos a modelo experimenta
al de neuro
opatia
perifférica diabé
ética, desenvolveram menos hip
persensibilidade nocicceptiva e menor
m
dano
o tecidual.
Não apenas a deleção
d
gen
nética, mass também o antagonismo farmaccológico de M1R,
resulta em men
nor desenvo
olvimento d
de hipersen
nbilidade mecânica
m
e ttérmica durante
a dia
abetes, be
em como melhor
m
vellocidade de
e condução do estím
mulo nervo
oso e
recuperação de
e dendritos
s perdidos. Além diss
so, leva à restauraçã
ão da disfu
unção
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mitocondrial in
nduzida pella doença, tanto em ensaios in vitro com
mo in vivo
o. De
maneira intere
essante, nã
ão apenas em mode
elo experim
mental de diabetes, mas
tamb
bém na neuropatia in
nduzida porr quimioterrápicos e pelo
p
envelo
ope viral do
o HIV
gp12
20, o antag
gonismo de
e MR1 foi ccapaz de re
eduzir a hip
persenbilida
ade mecân
nica e
térm
mica.
Como uma variedade de drogas
d
anti muscarínicas são apro
ovadas para
a uso clínic
co em
outra
as condiçõe
es, essa ab
bordagem tterapêutica tem grand
de potencia
al clínico e pode
ser ttornar uma opção em pouco tem po.
Referência: Nig
gel A. Calcutt, Darre
ell R. Smith, Katie Frizzi, Moh
hammad Golam
G
Sabb
bir, Subir K. Roy Chowdhury,
C
, Teresa Mixcoatl-Ze
M
ecuatl, Ali Saleh, Nabeel
Mutttalib, Randy
y Van der Ploeg,
P
Jose
eline Ochoa, Allison Go
opaul, Lori Tessler, Jü
ürgen
Wess
s, Corinne G. Jolivallt, and Pa ul Fernyho
oughcorresp
ponding au
uthor. Sele
ective
antagonism of muscarinic
c receptors is neuroprotective in
n periphera
al neuropatthy. J
Clin Invest. 20
017 Feb 1;; 127(2): 608–622. Published online 201
17 Jan 17. doi:
10.1172/JCI883
321
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9. A importância das cé
élulas da g
glia na dor
r persisten
nte
O pa
apel das células da glia na dor ccrônica vem
m sendo demonstrado
o nos último
os 20
anos
s por divers
sos grupos de pesquissa. Antigam
mente acred
ditava-se qu
ue as células da
glia (astrócitos
s, micr’glia e oligode
entr’citos) presentes
p
no sistema
a nervoso (SN)
apresentavam somente fu
unções com
mo sustenttação, nutrição e protteção. Contudo,
essas células im
munes não clássicas no SNC ag
gora são também reco
onhecidas como
participantes-ch
have na ge
eração e ma
anutenção da dor perrsistente. E m particula
ar, os
cienttistas têm observad
do que a ativação da micróg
glia é esssencial para o
dese
envolvimentto de hipersensibilida
ade espinhal em dive
ersos mode
elos animais de
dor persistente
e, tais como dor neurropática, dor
d
induzida
a por quim
mioterapia e dor
articular. Por outro lado, evidências
e
do seu pap
pel em hum
manos têm sido mais difícil
de se
e encontrar, mas já foi
f observa do que res
spostas mic
crogliais an
normais têm
m um
pape
el proemine
ente no SNC
C de pacien
ntes com dor crônica. Levando e
em consideração
essas evidência
as, empresas farmacê
êuticas reso
olveram inv
vestigar o efeito de novas
n
terap
pias tendo
o como alv
vo as célu
ulas da glia para tratar pacie
entes com
m dor
persistente. No entanto, até
a o mome
ento os estudos clínico
os falharam
m em apresentar
efeito analgésic
co de drog
gas que blo
oqueiam a atividade da
d glia em
m pacientes com
neurralgia pós-h
herpética. De
D fato, em
m 2009 o fra
acasso de um
u ensaio cclínico de fase 2
com a propenttofilina, um
m modulad
dor glial qu
ue apresen
ntou eficáccia em modelos
anim
mais de dorr persistente, quase acabou com o desen
nvolvimento
o deste tip
po de
medicamento. Contudo, a falta de u
uma terapia
a bem-suce
edida com a
alvo a glia pode
ser a
atribuída a alguns fatores. Em primeiro, a falta de um mode lo experim
mental
trans
slacional de
e animais para
p
huma nos que de
etecte os mecanismos
m
s subjacentes à
dor persistente
e, incluindo
o componen
ntes neuro
oniais e glia
ais. De fatto, investig
gando
mais
s profundamente o ensaio
e
de 2009, que
e não conseguiu red
duzir a dor em
pacie
entes com neuralgia pós-herpé
ética, foram
m apontada
as diferençças em com
mo a
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micró
óglia huma
ana e de ro
oedores re spondeu à propentofilina in-vitrro. Em seg
gundo
lugarr, esse cam
mpo de pe
esquisa ain da precisa de mais estudos,
e
ta
ais como tentar
identtificar biom
marcadores de dor p
persistente que permitam o reccrutamento
o dos
pacie
entes certo
os para os
s ensaios além de uma
u
quantificação m ais objetiv
va da
expe
eriência de dor. Outro
o fato relata
ado recentemente é de
d que exisstem difere
enças
entre
e homens e mulheres
s no processsamento da
d dor. Apesar de ain
nda não te
ermos
um a
analgésico com ação nas
n células da glia devido aos fracassos no
os testes clíínicos
até o momento
o, não pode
emos perde
er a espera
ança. Avanç
ços recente
es têm sug
gerido
novo
os mediadores molecu
ulares na do
or persisten
nte induzida
a pela ativa
ação das cé
élulas
da g
glia e os pesquisador
p
res estão tentando encontrar
e
drogas
d
que
e atuem nestes
meca
anismos. O objetivo e que num
m futuro nã
ão tão distante, os e
estudos levem a
trata
amentos mo
odificadores de doençças para um
m problema
a médico ca
aro e que causa
c
muitta dor aos pacientes.
p
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