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1. Va
ariantes raras do Nav 1.7 ass
sociadas à neuropat
tia diabéti ca perifér
rica
O Na
av 1.7 é um
m canal de sódio volta
agem-depe
endente cod
dificado pe
elo gene SC
CN9A,
com papel dete
erminante na excitab
bilidade de nociceptorres. Estudo
os mostram
m que
muta
ações de pe
erda de fun
nção em N av 1.7 cau
usam insens
sibilidade ccongênita à dor,
enqu
uanto mutações de ganho de fun
nção são associadas a patologias dolorosas.
A pa
artir disto, foi
f investig
gado se varriantes rara
as do Nav 1.7 estaria
am associad
das à
dor neuropátic
ca em um estudo ccom 189 pacientes
p
com
c
neuro
opatia diab
bética
perifférica. Os participante
p
es foram d ivididos em
m dois grup
pos: Com d
dor neurop
pática
(n=1
111) e sem
m dor neuro
opática (n=
=78). Foram
m encontra
adas 12 varriantes rara
as do
Nav 1.7 em 10
0 pacientes com dor n
neuropática
a, sendo cinco destass já descrita
as na
litera
atura em ou
utras desorrdens de do
or neuropáttica.
Os p
pacientes co
om essas variantes
v
ra
aras aprese
entaram me
enor tempo
o de diagnó
óstico
de diabetes, intensidade de dor esp
pontânea su
uperficial e sensibilida
ade ao estímulo
por pressão maiores. A análise
a
elettrofisiológic
ca mostrou que houv
ve mudança
as na
curva
a de inativ
vação rápid
da do cana
al de sódio
o Nav 1.7 e também na cinétic
ca da
inativ
vação (foi mais
m
lenta)): desta forrma esse ca
anal fica ativo durante
e mais tem
mpo, e
assim
m aumenta a excitabillidade neurronial e con
ntribui para a sinalizaçção da dor.
Essa descobertta contribuiu para o entendime
ento dos mecanismos
m
s envolvido
os no
dese
envolvimentto da dor neuropáticca, o que pode ser relevante
r
p
para estrattégias
mais
s eficazes de tratamen
nto com basse em fenó
ótipos espec
cíficos.
Referência: Ble
esneac I, Themistocleo
ous AC, Frratter C, Co
onrad LJ, R
Ramirez JD, Cox
JJ, et al. Rare Nav1.7
7 variants associated with pa
ainful diab
betic perip
pheral
neurropathy.
[Internet]].
Pain
2017;159(3):1
1.
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2. E
Experiência subjetiv
va medei a os efeiitos do ca
alor nociv
vo agudo nas
resp
postas autonômicas
Dor é uma experiência subjetiva que
e pode, ou não, ter orrigem nocicceptiva. Há uma
íntim
ma correlaç
ção entre sensação dolorosa e estimula
ação do siistema nervoso
autônomo, com
m desfech
hos fisiológ
gicos varia
ados, dentre eles a elevação
o da
cond
dutividade elétrica
e
da pele e au
umento da dilatação pupilar. Co
ontudo, há uma
certa
a flexibilida
ade na resposta à ssensação da
d dor, qu
ue pode sser afetada
a por
aspe
ectos emoc
cionais, pro
ocessos psiicológicos e experiências prévia
as. No pres
sente
traba
alho, os pe
esquisadore
es objetiva
aram avalia
ar a correla
ação entre dor e resposta
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autonômica, po
or meio da influência d
da duração da aplicaçã
ão de um e
estímulo térrmico
em voluntários em dua
as situaçõ
ões: ausên
ncia de conhecimen
c
nto prévio das
temp
peraturas do
d ensaio e conhecim ento prévio
o das mesm
mas. Os vo
oluntários foram
f
subm
metidos a diferentes estímuloss térmicos e tiveram
m resposta
as autonôm
micas
avaliiadas (cond
dutância elétrica da pele para todos os grupos
g
e d
dilatação pu
upilar
apen
nas para o grupo sem
m conhecime
ento prévio
o). Em todo
os os mom
mentos, aspectos
indiv
viduais da sensação
s
dolorosa
d
fo ram mensu
urados. Ob
bservou-se que o aum
mento
do e
estímulo té
érmico está intimam
mente assoc
ciado à se
ensação de
e dor e que o
conh
hecimento prévio, com julgam
mentos de
e categoria
a, modula
a as respostas
autonômicas. Nas avaliações de dor efe
etuadas, a dor perrcebida esteve
corre
elacionada com as respostas
r
a
autonômica
as e a ex
xperiência da dor foi um
impo
ortante fato
or preditivo das mesm
mas.
Referência: Mis
schkowski D,
D Palacios -Barrios EE
E, Banker L,
L Dildine T
TC and Atla
as LY.
Pain or nocicep
ption? Sub
bjetive expe
erience me
ediates the
e effects off acute noxious
heat on autonomic respon
nses. Pain J ournal Online, April 2018, 159 (4
4), 699 – 711.
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3. Ce
efaléia em
m salvas
Dor de cabeça é um dos sintom
mas de do
or mais comuns
c
no
os humano
os. É
extre
emamente raro nunc
ca ter senttido esse incômodo.
i
É uma re
eação fisiológica
norm
mal, no entanto, qua
ando as do
ores de ca
abeça ocorrem regula
armente e sem
dese
encadeantes
s adequado
os, elas de ixam de se
er consideradas como
o um sintom
ma, e
passam a ser considerada
c
as como um
ma doença, cujos exe
emplos incl uem enxaq
queca
e ceffaléia em sa
alvas.
A ce
efaléia em salvas é uma
u
síndro
ome excruciante, esttritamente unilateral, com
ataques que du
uram entre 15 minutoss e 3 horas
s. Essa dor extremame
ente intens
sa em
um lado da cabeça
c
geralmente é acompanhada porr congestã
ão nasal, olhos
verm
ar. Geralm
melhos ou lacrimejan
ntes, sudo rese exces
ssiva e ed
dema ocula
mente
ocorrem no lado ipsilatera
al à dor e esstão ausentes em ape
enas 3% do
os casos.
A últtima décad
da obteve progressoss consideráveis na co
ompreensão
o fisiopatológica
da ce
efaléia em salvas e im
mplicou o ccérebro, pa
articularme
ente o hipottálamo, como o
gerador da do
or e dos sintomas autonômic
cos. Conex
xões anatô
ômicas enttre o
hipottálamo e o sistem
ma trigemin
novascular, bem co
omo o sisstema nervoso
parassimpático, também foram
f
impliicados na fisiopatologia da cefalé
éia em salv
vas.
o de outrras cefaléias primáriias e cefa
aléias
O diagnóstico envolve a exclusão
secundárias e baseia-se
b
principalmen
nte nos sintomas dos pacientes.
O trratamento da cefaléiia em salv
vas fundam
menta-se principalme
ente em dados
d
empíricos e em
m apenas alguns
a
ensa
aios clínicos. A maiorria dos paccientes rece
ebem
trata
amento farm
macológico
o preventivo
o e também no perío
odo de dorr. Um progresso
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notável foi alc
cançado no
o desenvolv
vimento de
e opções de tratame
ento eficaz
zes e
inclu
uem terapia
as farmacológicas e ne
euromodula
ação.
Referência: Jac
cqueline We
eaver-Agosstoni, DO, MPH.
M
Cluste
er Headach
he. University of
Pittsburgh Medical Center Shadyside
e Hospital, Pittsburgh,
P
Pennsylvan
nia
Alertta submetid
do em 05/0
04/2018 e a
aceito em 10/04/2018
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4. Um novo sistema ter
rapêutico p
para o alív
vio da neu
uralgia pós
s-herpétic
ca
A do
or crônica neuropátic
ca causada
a pelo vírus herpes-z
zoster (HZ)) é comum
mente
conh
hecida como neuralgia
a pós-herp
pética (NPH
H). Essa do
oença é ca
aracterizada
a por
dores persisten
nte, eritema
as e erupçõ
ões cutânea
as. Assim, mesmo
m
apó
ós a resolução e
cicattrização da
as lesões na superrfície da pele, os sintomas de dor ainda
a
perm
manecem. Sabe-se
S
que o vírus ficca quiescen
nte nos gân
nglios de ne
ervos sensoriais
cranianos e no
os gânglios da raiz do
orsal espinhais, o qua
al sensibilizza os neurrônios
primários. Num
m estado de
e depressão
o da imunid
dade celularr do nosso corpo, o víírus é
reativado e migra
até a pel e, causando a
m
por meio dos nervos sensitivos
s
sinto
omatologia dolorosa.
Rece
entemente a empresa Sorrento T
Therapeutic
cs desenvollveu uma n
nova aborda
agem
terap
pêutica para o alívio
o da dor e
em pacienttes que so
ofrem com neuralgia pósherpética. A empresa de
esenvolveu a ZTlido, um sistem
ma local po
or meio de
e um
ades
sivo de lido
ocaína a 1,8%,
1
que promete oferecer
o
analgesia lo
ocal durantte 12
horas. Com a aprovação
a
e legalizaçção da FDA
A (Food and Drug Ad
dministratio
on), a
ZTlid
do parece ser
s uma ino
ovação den
ntre as tera
apias trans
sdérmicas d
de uso tópiico já
existtentes, pois
s ela confe
ere uma m
maior adesã
ão à pele e com liberração cons
stante
ativa
a em menores concentrações. Esstudos clíniicos de fase
e 1 avaliara
am a adesã
ão do
dispo
ositivo na pele de 54
4 pacientess saudáveis
s. Os resultados dem
monstraram
m que
não houve remoção de ad
desivo na p
pele em 87%
% dos pacientes dura
ante um pe
eríodo
de 1
12 horas, de
d acordo com a em presa Sorrrento. Os outros
o
13%
% dos pacie
entes
relattaram algum
mas bordas
s soltas do adesivo.
aína tópica
Ness
se sentido, a utilizaçã
ão da lidoca
a para o alívio da dorr tem sido bem
aceitta pelos pa
acientes, po
ois apresen
nta menos efeitos adv
versos qua
ando compa
arada
com medicame
entos admiinistrados sistemicam
mente, com
mo por exe
emplo o us
so de
analg
gésicos opioides. A ZT
Tlido prome
ete ser uma
a opção viá
ável para oss profission
nais a
área da saúde
e no tratam
mento da n
neuralgia pós-herpéti
p
ica, mas n
não excluem os
trata
amentos prrimários. Po
or isso, as diretrizes de controle
e e preven ção de doe
enças
de trratamentos
s não-opioiides para d
dor crônica
a reconhece
e a lidocaíína tópica como
uma terapia altternativa.
Fonte:
https://www.s
specialtyph
harmacytim
mes.com/news/non-op ioid-pain-p
patcha
apprroved-for-post-herpetiic-neuralgia
Alertta submetid
do em 05/0
03/2018 e a
aceito em 10/04/2018
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5. O
Opioides versus
v
não
o-opioides
s no tratamento da dor lomb
bar crônic
ca ou
dor na osteoa
artrite do quadril
q
ou do joelho
o
Os o
opioides sã
ão extensamente util izados parra analgesia de dore
es moderad
das a
forte
es, entretanto acarretam diverssos efeitos adversos, podendo levar à morte.
m
Porém, pesquis
sadores apo
ontam que
e essa class
se de medicamentos pode não ser a
opçã
ão mais efiicaz para dores
d
nas costas sev
veras e da
a osteoartrrite de joelho e
quad
dril.
Os o
opioides são
o drogas an
nalgésicas extensame
ente utilizad
das para do
ores moderradas
a graves no mundo
m
inteiro. Por ou
utro lado, muitas vez
zes retirada
as de uso para
determinados pacientes
p
devido
d
seuss inúmeros
s efeitos ad
dversos com
mo constipação,
vício, tolerância
a e até para
ada respira
atória.
Por muitos ano
os, os opio
oides estav
vam presentes nos guias
g
mais renomado
os de
trata
amento de diversos tipos de dorres, como a dor neuro
opática. En
ntretanto, o alto
pode
er de adicç
ção bem co
omo as mo
ortes causa
adas pelo uso
u
indevid
do dos mesmos
têm preocupado os estudiosos, dese
encorajando
o a sua pre
escrição. Em
m paralelo, uma
meta
a-análise apontou
a
qu
ue os bene
efícios de analgésicos
s opioides sobre os nãoopioiides no trattamento de
e dor crônicca nas costas e artrite
e é pequeno
o.
O es
studo foi gu
uiado por 240
2
pacienttes portado
ores de dor crônica se
evera nas costas
(65%
%) e dor de
d osteoarttrite de joe
elho e quadril (35%) tomando analgésico
os, os
quais
s foram aco
ompanhado
os por maiss de 2 anos. O protoc
colo de trattamento uttilizou
3 eta
apas, as qu
uais foram supervision
s
nadas por um
u farmacê
êutico.
Os a
autores obs
servam que
e a medicaçção foi adm
ministrada usando um
ma estratég
gia de
trata
amento para alvo que envolve
eu um farmacêutico
o, que rev
visou as metas
m
indiv
viduais de tratamento
t
do pacientte e o histórico de med
dicação do passado. Todos
T
os pacientes re
eceberam drogas
d
em 3 etapas e o estudo foi duplo--cego. No grupo
g
dministração de morfiina de liberação
dos opioides, a 1ª etapa foi constit uída de ad
imed
diata, parac
cetamol com hidrocod
dona ou ox
xicodona de
e liberação
o imediata. A 2ª
etapa desse grupo
g
foi embasada na administração da morfin a de liberação
prolo
ongada ou
u oxicodon
na de lib
beração prrolongada e a 3ª etapa fen
ntanil
trasn
ndérmico. No grupo
o dos não
o opioides
s, a 1ª etapa
e
foi constituída
a de
administração de
d paracettamol ou u m anti-inflamatório não
n
esteroi dal, a 2ª etapa
e
com medicam
mentos orrais adjuv
vantes, co
omo nortriptilina, amitriptilin
na –
antid
depressivos
s - e gabap
pentina – a
anticonvulsiivante – e analgésico s tópicos, como
capsaicina ou lidocaína. E,
E por fim, a 3ª etapa
a desse gru
upo houve a administração
de drogas que incluem prregabalina ((anticonvullsivante), duloxetina
d
((antidepres
ssivo)
e tra
amadol (ana
algésico po
otente não o
opioide).
Após
s 12 mese
es de trata
amento e acompanh
hamento de
esses paci entes, os nãoopioiides aprese
entaram maior eficaze
es na redu
ução da intensidade d
da dor, inclusive
mais
s de 60% dos pacien
ntes do gru
upo dos não-opioides
s relataram
m uma me
elhora
funciional da do
or contra ap
penas 30% dos pacien
ntes do gru
upo dos opi oides. Por outro
lado,, os opioid
des demons
straram m
maior eficác
cia na redu
ução da an
nsiedade, sendo
s
expliicada claramente pelo
o seu meccanismo depressor do
o sistema n
nervoso central,
mas também apresentaram mais efe
eitos advers
sos.
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Dado
o o exposto
o, o estudo
o é bastan
nte pertinen
nte, mas há necessid
dade de esttudos
mais
s aprofunda
ados e conc
clusivos à rrespeito, ha
aja vista qu
ue os analg
gésicos opioides
muittas vezes, dependendo
d
o da intenssidade da dor, são os medicamen
ntos de prim
meira
escolha, levand
do ao paciente muito
os efeitos adversos,
a
além
a
do allto potencial de
so e risco de morte.
abus
Referência: Krrebs EE1,2, Gravely A1, Nuge
ent S1, Je
ensen AC1,, DeRonne
e B1,
Goldsmith ES1,,3, Kroenke
e K4,5,6, B
Bair MJ4,5,,6, Noorballoochi S1. Effect of Opioid
O
vs N
Nonopioid Medications
M
on Pain-R
Related Fun
nction in Pa
atients Witth Chronic Back
Pain or Hip or Knee
K
Osteoarthritis Pa
ain: The SP
PACE Rando
omized Clin ical Trial. JAMA.
2018
8 Mar 6;319
9(9):872-8
882.
Alertta submetid
do em 03/0
01/2018 e a
aceito em 10/04/2018
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Dor induz
zida pela
a quimiotterapia é promovida pelo aumento
o de
6. D
aden
nosina quiinase na medula
m
esp
pinhal dep
pendentes
s de astróc
citos
O de
esenvolvimento da ne
europatia p
periférica, dor crônica
a que acom
mete o sis
stema
nervoso perifé
érico, nervos e gâng
glios, pode
e ser indu
uzida pela quimioterrapia,
comp
prometendo a continu
uidade do trratamento e também levar a dim
minuição e até o
térm
mino do us
so de quim
mioterápicoss, afetando
o milhares
s de vidas . As altera
ações
neurropatológica
as que oc
correm de ntro do sistema
s
ne
ervoso cen
ntral duran
nte a
neurropatia, inc
cluindo neu
uroinflamaç ão e aume
ento da exc
citabilidade
e neuronial, são
caus
sadas por alterações nas comu
unicações entre neurônios e ssuas célula
as de
supo
orte, as célu
ulas da glia
a (astrócito s, micróglia
a e oligodendrócitos);; mas as vias de
sinalização mo
olecular pe
ermanecem
m ainda desconhecid
d
das. A ad
denosina é um
nucle
eosídeo de
e purina neuroprotet
n
tor potente
e libertado como co ntrapartida
a aos
efeitos das alte
erações neu
uropatológi cas. Nos astrócitos, a sinalizaçã
ão da adenosina
em s
seus recepttores é dita
ada pela ad
denosina quinase (AD
DK). Walhm
man e seu grupo
g
demo
onstrou qu
ue a quim
mioterapia com oxaliplatina em
m roedore
es pode ca
ausar
aumento da ex
xpressão de
e ADK em a
astrócitos reativos,
r
o que gera u
uma reduçã
ão na
sinalização da adenosina no subtipo
o A3AR (A
A3AR) dentro da med
dula espinh
hal. A
desre
egulação da sinalização ADK e A
A3AR está associada ao aumentto da expre
essão
de in
nterleucina-1β, uma citocina
c
pró
ó-inflamató
ória e neurroexcitatóriia, e também a
desre
egulação está
e
assoc
ciada à atiivação do inflamasso
oma de re
eceptor NL
LRP3,
prese
entes em doenças neurodege
enerativas, mas não
o da sup
posta regulação
trans
scricional da
d GSK3β associada à oxalipla
atina. A ad
dministraçã
ão intrateca
al do
agon
nista para receptor A3AR, altam
mente selettivo, reduziu a produ
ução de IL--1β e
aumentou a expressão de IL-10 que possui açã
ão anti-infla
amatória e neuroprote
etora.
Os e
efeitos do agonista
a
forram bloque
eados quan
ndo se tem diminuição
o na sinaliz
zação
de IL
L-10 em ratos, causad
da pela adm
ministração
o intratecal de anticorp
po neutraliz
zante
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para IL-10; os
s bloqueios também foram observados em
m camundo
ongos knoc
ckout
para IL-10. Esttes resultad
dos permite
em uma no
ova percepç
ção molecu
ular da ação
o dos
quim
mioterápicos
s como a oxaliplatina,
o
, que é res
sultado da alteração n
na relação entre
modificando o
a ad
denosina quinase
q
e adenosina
a que oco
orre nos astrócitos,
a
dese
envolvimentto da dorr periférica
a neuropá
ática e de
esregulação
o de IL-10
0 no
meca
anismo de ação dos agonistas A3AR. Ess
se trabalho busca jusstificar de modo
m
farm
macológico a utilização clínica de agonistas A3AR
A
como
o agentes a
anticanceríg
genos
auxilliares duran
nte a quimiioterapia.
Referência: Wa
ahlman C., Doyle T. M., Little J.
J W., Luon
ngo L., Jan
nes K., Chez Z.
Chem
motherapy--induced pain
p
is pro
omoted by enhanced spinal ad
denosine kinase
k
levells via astrocyte-depen
ndent mech
hanisms. PA
AIN, 2018.
Alertta submetid
do em 04/0
04/2018 e a
aceito em 10/04/2018
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7. A
Alterações
s cognitiva
as em um
m modelo de dor neuropátic
n
ca em rattos pape
el da estab
bilidade de microtú bulos
Evidê
ências clíniicas indicam
m que alte
erações cog
gnitivas são
o comorbid
dades comu
uns à
dor crônica. Contudo,
C
as
s bases ce
elulares re
elacionadas às altera ções cognitivas
mediadas pela dor crônica ainda nã
as. Esse es
ão são com
mpletamente
e conhecida
studo
mosttrou que ra
atos exibira
am déficit d
de memória
a após sere
em submettidos ao modelo
de dor neuropá
ática SNI (Spared Nerrve Injury)) e que os níveis de e
estabilidade
e dos
micro
otúbulos fo
oram aume
entados no
o hipocamp
po de ratos
s com déficcit de mem
mória.
Tal a
aumento na
a estabiliza
ação de miccrotúbulos é marcado
o por hipera
acetilação da
d αtubulina. Paclitaxel, um estabilizado
e
or farmacológico de microtúbulo
m
s, aumento
ou os
níveiis de micrrotúbulos estáveis
e
no
o hipocam
mpo, induziu déficits de memória e
aprendizagem, reduziu a potenciaçã
ão de longo
o prazo em preparaçõ
ões hipocam
mpais
evou a hip
peracetilação da α-tub
bulina em células neu
uroniais do
o hipocamp
po de
e ele
ratos
s. A infusã
ão intra-ce
erebroventrricular de nocodazol, um dese
estabilizado
or de
micro
otúbulos, melhorou
m
os
s parâmetrros de mem
mória em ra
atos submettidos ao modelo
de d
dor neuropá
ática nesse
e estudo. A expressão
o de HDAC
C6, um dea
acetilador de
d αtubulina, foi re
eduzida no hipocampo
o de ratos com preju
uízo cogniti vo. Os ach
hados
desse grupo indicam que a lesão de
e nervos periféricos afeta
a
o equ
uilíbrio dinâ
âmico
dos m
microtúbulo
os, que porr sua vez é crítico para a estrutura neuronia
al e plasticidade
sináp
ptica.
Referência: Zerong You; Shuzhuo Z
Zhang; Shiqian Shen
n; Jinsheng
g Yang; Weihua
Ding; Liuyue ang; Grewo Lim; Jaso n T Doheny; Samuel Tate; Lucy
y Chen; Jia
anren
Mao.. Cognitive Impairmen
nt in a rat m
model of ne
europathic pain: Role of Hippoca
ampal
Micro
otubule Sta
ability. DOI: 10.1097/j
/j.pain.0000
000000000
01233
Alertta submetid
do em 08/0
04/2018 e a
aceito em 10/04/2018
1
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8. A
Aversão à dor e o comportam
mento do tipo ansio
oso ocorre
e em decu
ursos
temporais dife
erentes du
urante a d
dor crônica
a
A do
or é cons
siderada um
ma experi ência multidimension
nal que co
ompreende
e um
comp
ponente se
ensorial (i.e
e. a percep
pção da sev
veridade e localização
o da dor) e um
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comp
ponente affetivo-motivacional (ii.e. aversã
ão à dor e aspecto emocional)). Na
clínic
ca, os pacientes com dor crônicca geralme
ente desenv
volvem gra
aus variáve
eis de
sinto
omas afetiv
vos como ansiedade , depressã
ão e avers
são à dor associada com
ambientes esp
pecíficos. Esse
E
comp
ponente afe
etivo-motiv
vacional ne
egativo da
a dor
olorosa.
amplifica a experiência do
Nestte estudo, os autorres investi gam a prresença de
e compon entes afettivosmotivacionais da
d dor utiliz
zando o tesste da avers
são condicionada ao lu
ugar (CPA) para
avaliiação da aversão
a
a dor e pa ra avaliaçã
ão do com
mportamentto tipo an
nsioso
utiliz
zam os tes
stes de lab
birinto em zero eleva
ado (LZE) e campo a
aberto (CA
A) em
modelo de dor inflamató
ória crônicca (CFA). Os resulta
ados demo
onstram qu
ue os
anim
mais que re
eceberam CFA
C
na patta desenvo
olveram hip
peralgesia mecânica até
a
a
quarrta semana após a injeção comp
parado com
m os animais que receb
beram salin
na. O
teste
e do CPA mostrou
m
que
e os animaiss com dor inflamatória crônica a
apresentam
m uma
aversão ao com
mpartimentto pareado
o com o CP
PA, entreta
anto essa a
aversão dim
minui
com o tempo, sendo mais significcativa na primeira semana e gradativam
mente
menor, na seg
gunda, terc
ceira e qu
uarta sema
ana. Esses achados ssugerem que
q
a
associação entrre a aversão ao estím ulo doloros
so e o conte
exto ambie
ental enfraq
quece
ao lo
ongo do tem
mpo. Por outro lado, o comporta
amento do tipo ansiosso foi detec
ctado
pela diminuição
o da distância percorrrida e temp
po de permanência no
o centro do CA e
nos braços abe
ertos no LZ
ZE na tercceira e qua
arta semana após a iinjeção de CFA.
Entre
etanto, não foi detectado o co
omportame
ento do tip
po ansioso na prime
eira e
segu
unda seman
nas. Esses dados refo
orçam a ide
eia de que o aspecto negativo da dor
está relacionad
do com a hiperalge
esia. Apesar disso, as manife
estações afetoa
nega
ativas pode
em ocorrer em diferen
ntes decurs
sos temporrais, o quall enfatiza que
q
a
terap
pia utilizada durante a dor crôn ica deveria
a ser espec
cífica para ccada estágio da
dor.
Referência: Wu
u Y, Yao X, Jiang Y, et al. Pain
n aversion and anxietty-like beh
havior
occur at differe
ent times during the
e course off chronic in
nflammatorry pain in rats.
Journ
nal of Pain Research. 2017;10:2
2585-2593. doi:10.214
47/JPR.S13
39679.
Alertta submetid
do em 10/0
04/2018 e a
aceito em 10/04/2018
1
8.
9. Id
dentificaçã
ão de esta
abilizadorres ativos na estrut
tura do re
eceptor Ka
appaopio
oide
Os re
eceptores kappa-opio
k
ide (KOP) p
pertencem à família dos
d recepto
ores acoplad
dos à
prote
eína G (GP
PCRs) os quais
q
são a
ativados po
or peptídeo
os endógen
nos, tais como:
dinorrfinas, endorfinas e encefalinas. O KOP foi originalme
ente identifficado como um
recep
ptor para alucinógeno
a
os sintéticoss, tendo na
a verdade como
c
funçã o primordia
al um
alvo molecular alternativo
o para a c riação de analgésicos
a
s mais seg uros, visan
ndo a
dimin
nuição dos
s efeitos co
olaterais asssociados ao uso de agonistas
a
o
opioides. Dentre
estes
s efeitos ad
dversos des
stacam-se depressão respiratória, tolerânccia, dependência
e con
nstipação.
Che Tao e cola
aboradores publicaram
m recentem
mente na revista
r
Celll a identific
cação
estru
utural dos KOP estabiilizado por nanocorpo
os no estado ativo, fo
ornecendo assim
a
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maio
ores detalh
hes moleculares sob
bre a cap
pacidade na ativação
o do rece
eptor,
selettividade e sinalização
s
dos KOP. No desenv
volvimento desse estu
udo foi utilizado
uma combinaçã
ão de análises estrut urais, dock
king molecu
ular, estud
dos de ligaç
ção e
funciionais. As análises tiiveram com
mo objetivo
o a identifficação de novos resíduos
impo
ortantes prresentes na
n estruturra dos KO
OP. Assim, foi demo
onstrado que a
subs
stituição do
o resíduo Y7.35
Y
de l igação pelo
o W7.35 transforma o equilíbrio do
agon
nista para os
o KOP. Es
ssa constattação na modificação
m
do resíduo
o estrutura
al dos
recep
ptores con
nfere padrõ
ões de sin
nalização diferencial
d
resultando em difere
entes
ativid
dade entre os recepto
ores da classse dos opio
oides.
O re
esultado desse estudo
o explora a concepção
o que os estudos futu
uros com novos
n
alvos
s farmacollógicos podem ser personaliza
ados para cada alvo
o, investig
gando
isoladamente a atividade intrínseca de cada ligante. Em
m conjunto,, esses ach
hados
visam
m a preocu
upação no desenvolvim
d
mento de medicament
m
tos opioide
es mais seg
guros,
inves
stindo prin
ncipalmente
e no desig n de novo
os ligantes específico
os para os KOP
atrav
vés da anállise das esttruturas con
nservadas.
Referência: Che
e T, Majum
mdar S, Zai di SA, Ond
dachi P, McCorvy JD, Wang S, Mosier
M
PD, U
Uprety R, Vardy
V
E, Krrumm BE, H
Han G W, Lee
L
M-Y, Pa
ardon E, Stteyaert J, Huang
H
X-P, Strachan RT,
R Tribo AR,
A Pastern
nak GW, Ca
arroll IF, Sttevens RC, et al. Structure
of th
he Nanobod
dy-Stabilize
ed Active S
State of the
e Kappa Op
pioid Recep
ptor . Cell. 2018
Jan 11; 172((1-2):55-67
7.e15. htttps://www..painresearrchforum.orrg/news/93
3114kapp
pa-opioid-re
eceptor-tak
kes-shape
Alertta submetid
do em 05/0
03/2018 e a
aceito em 10/04/2018
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10. U
Um trio de
e canais TRP
O orrganismo humano
h
ap
presenta um
m dos siste
emas sensoriais maiss complexo
os na
natureza, sendo dotado da
d capacid ade de dis
stinção fina
a e acurado
o de altera
ações
ambientais, de
e modo a melhor sse adaptarr. Uma da
as principa
ais modalid
dades
sensorial é a te
ermocepção
o, que nos permite de
etectar variações amb
bientais na faixa
de 0
0.4°C, pos
ssibilitando a fuga d e locais nocivament
n
e quentes,, mas tam
mbém
garantindo o ac
conchego de uma lare
eira em uma noite fria. Sabe-se q
que existem
m em
noss
sos gânglios
s da raiz dorsal
d
(DRG
G – dorsal root ganglia) uma su
ubpopulaçã
ão de
neurrônios dota
ados de terrmocepção,, devido a expressão
o de difere ntes recep
ptores
perte
encentes a família de Receptorres de Pottencial Transitório (T
TRP - trans
scient
recep
ptor potenttial), sensív
veis tanto a temperatturas inócu
uas e nociv
vas, ao frio e ao
calorr.
Há m
mais de 20
0 anos foi descrito o primeiro receptor ativado po
or calor no
ocivo.
Devido a sua sensibilidad
s
e por prod
dutos de orrigem natural com esstrutura química
s
fo
oi batizado de Vaniloid
de (vanilloid): Nascia então o TR
RPV1.
vanilloide este subgrupo
Este receptor é classica
amente um
m homote
etrâmero formado
f
p
por 6 dom
mínios
trans
smembrana
a, capaz de
e permear cátions, principalmen
nte cálcio, quando ativado
por c
calor (> 42
2°C), acidifficação (pH
H < 5.5), lip
pídios bioattivos, agen
ntes oxidan
ntes e
mediadores infflamatórios. Devido a essa gama ampla de
e estímuloss, este receptor
(TRP
PV1) já foi descrito como impo
ortante ou crucial pa
ara diferen
ntes patolo
ogias,
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princ
cipalmente de origem
m inflamató
ória e dolorosa. Acred
ditava-se e
então, que este
seria
a o recepto
or pivô parra termo-d
detecção (n
nociva e iniqua). Con
ntudo, trabalhos
utiliz
zando cam
mundongos transgêniccos aprese
entando a deleção ttotal do TRPV1
T
apresentam ap
penas uma perda parrcial da ca
apacidade de
d detecçã
ão de estím
mulos
micos.
térm
Dura
ante esse te
empo, muittos outros m
membros da
d família TRP
T
foram d
descritos, sendo
s
que a maioria apresenta alguma ca
apacidade de
d reconhe
ecimento té
érmico, des
sde o
frio extremo ao
a calor in
ntenso. Ap esar disso, tanto ferramentas farmacoló
ógicas
quan
nto genétic
cas foram incapazes de apontar qual o responsáve
r
l pela dete
ecção
primordial des
stes estímu
ulos: muittas linhage
ens de ca
amundongo
os transgê
ênicos
porta
adores de deleção
d
gên
nica total p ara um ou dois receptores da fa mília TRP foram
f
descritos, mas
s nenhuma
a dessas linhagens apresento
ou uma p
perda tota
al na
capa
acidade de termo--detecção.
Contudo, recente
emente, V
Vandewauw
w e
colab
boradores desenvolve
eram uma nova linh
hagem de animais a
apresentando a
deleç
ção total e simultâne
ea de três diferentes membros da família TRP: Vaniloide
subtipo 1 (TRPV1), Anquirina subtip
po 1 (TRPA
A1) e Melas
statina subttipo 3 (TRP
PM3).
Aparrentemente
e, as deleç
ções individ
duais destes recepto
ores, bem como dele
eções
dupla
as são suficientes ape
enas para d
diminuir a capacidade
c
e de detecçção de estím
mulos
térm
micos. Contu
udo, quand
do os três receptores são deleta
ados simulttaneamente
e dos
camu
undongos, os experim
mentos com
mportamenttais demons
straram qu e esses animais
não apresentam
m qualquerr comportam
mento defe
ensivo quan
ndo estimu lados com calor
nociv
vo, fato com
mprovado por
p experim
mentos elettrofisiológic
cos que dem
monstram a não
respo
onsividade de neurôn
nios sensorriais frente a estimulação com calor. Contudo,
em testes de
e preferência ambie
ental, este
es animais
s apresenttam o mesma
prefe
erência por ambiente
es inócuos (aprox. 30°C)
3
em comparaçã
ão a ambie
entes
aversivos (apro
ox. 45°C), demonstra
ando ainda uma clara distinção e
entre estes
s dois
even
ntos.
Referência: In
ne Vandew
wauw1,2 , Katrien De
D Clercq1,2,3, Marrie Mulier1
1,2 ,
Kath
harina Held1,2,3, Silvia Pinto1,2 , Nele Van Ranst1,2 , Andrei Se
egal1,2 , Th
hierry
Voett4, Rudi Ve
ennekens1,,2 , Katha rina Zimmermann5, Joris Vrien
ns3§ & Thomas
Voetts1. A TR
RP channel trio me diates acu
ute noxiou
us heat ssensing. Le
etter.
doi:1
10.1038/na
ature26137.
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