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1. Hiperalgesiia que dur
ra semana
as
O fattor de crescimento ne
eural (NGF)) é um fato
or trófico qu
ue permite a sobrevivência
dos nociceptore
es. Estes fo
ornecem in
nformações
s sobre pottenciais lessões provoc
cadas
por estímulos nocivos, que
q
conseq
quentementte desenca
adearão um
ma respostta do
organismo.
O NG
GF está rellacionado à presença de hiperalgesia local provocada
a por estím
mulos
mecâ
ânicos e elétricos
e
qu
ue pode d
durar vária
as semanas. Para de
esmitificar esse
fenômeno, foi desenvolv
vido um e studo com
m a participação de 11 volunttários
saud
dáveis. Eles foram submetidos
s
s a injeçõ
ões locais (dorso do
o pé) de NGF.
Poste
eriormente, foi realizado um teste con
nhecido po
or Microne
eurografia, que
perm
mitiu a ava
aliação dos nervos pe
eriféricos. Os
O dados demonstrar
d
ram que o prétrata
amento com
m NGF, apa
arentementte, modifica as caractterísticas d
dos nocicep
ptores
meca
ano-insensíveis, que passaram a apresentar caractterísticas d
de nocicep
ptores
que a presença
meca
ano-sensíve
eis. Foi constatado
c
p
do NGF allterou o limiar
l
nocic
ceptivo, de modo que
e os estímu los mecâniicos e elétrricos fossem
m percebido
os de
form
ma mais inte
ensa. Em outras palav
vras, o limia
ar à dor foi mais baixo
o.
Referência: Obrreja O, Ruk
kwied R, Na
agler L, Sch
hmidt M, Sc
chmelz M, Namer B. Nerve
N
grow
wth factor locally sensitizes nocciceptors in
n human sk
kin. Pain [ Internet]. 2017
159((3):1.
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2. T
TAC para dor crônica realiza
ada on-lin
ne é med
diada pela
a flexibilid
dade
psicológica
Atualmente várrios tipos de
d terapia são utilizad
dos para o controle e tratamento da
dor. Um dos ac
chados mais
s recentes é a efetivid
dade das te
erapias onliine para tal fim.
Um estudo rec
cente realiz
zou um en
nsaio clínico no qual foi utilizad
da uma te
erapia
cogn
nitivo-comp
portamental chamada
a Terapia de Aceitação e Co mprometim
mento
(TAC
C) de forma
a online parra averigua
ar sua efetiv
vidade no tratamento
t
o da dor crô
ônica.
Essa terapia se
e baseia na premissa de que o sujeito
s
deve se consciientizar de seus
uins, a fim de que po
ossa reagirr a eles ba
aseado em seus
sentiimentos - bons ou ru
próprios valore
es e princípios. Os a
achados do estudo expuseram
m o sucess
so da
terap
a dos sinto
pia, explicittando que há melhora
omas dos pacientes
p
s ubmetidos a tal
terap
pia.
A partir deste estudo,
e
foi realizada u
uma nova pesquisa
p
estudando a interferênc
cia da
flexib
bilidade psiicológica (F
FP) na TAC.. A FP é a base
b
teórica
a da TAC, u
uma vez qu
ue diz
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respe
eito sobre a possibilid
dade de não
o evitar sensações av
versivas, po
odendo esc
colher
o currso da ação
o que se ap
proximará m
mais de seu
u objetivo, que, no ca
aso, é o con
ntrole
da dor.
Nestte estudo os autores id
dentificaram
m que a FP
P está intim
mamente re lacionada à TAC
onlin
ne e que essa terapia
a se aprese
enta bastante eficiente para o controle da
a dor
crônica.
Referência: Lin
n J, Klatt LI,
L McCrack
ken LM, Ba
aumeister H. Psychol ogical flexibility
mediates the effect
ent therap
e
of an online-ba
ased accep
ptance and commitme
py for
chronic pain: an
n investigation of cha nge proces
sses. Pain. 2018;
2
159((4):663-672.
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3. A educação da dor associada
a à hipnose clínica melhora a dor lom
mbar
crôn
nica
A do
or lombar é uma condição que afeta gran
nde número
o de pesso
oas, contud
do os
trata
amentos co
onvenciona
ais são na
a maioria das vezes
s marcadoss por um alto
inves
stimento financeiro qu
ue geram rresultados insatisfatórrios. Diante
e desse quadro,
trata
amentos alternativos, tais como
o a hipnos
se, vêm se
endo procu rados a fim
m de
resollver este pa
aradigma.
Nestte estudo, um conjunto de cem voluntário
os foi dividiido em doiis grupos sendo
s
que um recebeu a educaç
ção da dor (PE) para compreend
der os proce
essos bioló
ógicos
e pa
ebeu, além
atológicos do
d corpo e outro rece
m dessa terapia, sesssões de hip
pnose
clínic
ca (PE + CH) por meiio da induçção ao foco
o em situaç
ções que ge
erem confo
orto e
da co
onscientiza
ação de que
e o cérebro
o é capaz de
d gerar es
stímulos co nfortáveis, para
trata
ar a dor lom
mbar crônica inespecíffica ao longo de duas semanas.
s
Após
s o período
o de interv
venção, ob
bservou-se que o gru
upo PE + CH sofreu uma
dimin
nuição da intensidad
de e catasstrofização da dor além de re
elatarem menor
m
incap
pacidade pa
ara realizaç
ção de suass atividade
es. Entretan
nto, em esttudos anterriores
a aplicação da hipnose se
em tratame
ento adicion
nal não obteve desfeccho significa
ativo,
colab
borando as
ssim para a admissã
ão de um método qu
ue combine
e o tratam
mento
conv
vencional co
om a hipnoterapia.
Destta forma, conclui-se que a hi pnoterapia potencializa os efe itos da te
erapia
conv
vencional a curto e médio
m
prazo
o, porém mais
m
pesquisas são n
necessárias para
averiguar qual combinaçã
ão terapêuttica é mais
s eficaz em
m meio a u
uma diversidade
biops
sicossocial que conceb
be tipos differentes de dor.
Referência: Rizzo RRN, Me
edeiros FC,, Pires LG, Pimenta RM
M, McAuley
y JH, Jensen
n MP,
Costa LOP. Hyp
pnosis Enha
ances the E
Effects of Pa
ain Educatio
on in Patien
nts with Ch
hronic
Non--Specific Lo
ow Back Pain:
P
a Ra
andomized Controlled Trial. J P
Pain. 2018. pii:
S152
26-5900(18
8)30124-X. doi: 10.10
016/j.jpain..2018.03.013. [Epub a
ahead of print]
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do em 10/0
05/2018 e a
aceito em 10/05/2018
1
8.

2

www
w.dol.innf.br
4. Dor como um
u fator de risco pa
ara transto
ornos men
ntais
O presente estu
udo tem po
or objetivo demonstra
ar a relação
o da dor co m o surgim
mento
e rec
corrência dos
d
Transto
ornos Menta
ais (TM), como
c
depre
essão, ansi edade e us
so de
subs
stâncias. Em
m um prim
meiro mome
ento, realiz
zou-se uma
a entrevistta diagnósttica e
depo
ois o acomp
panhamento dos entre
evistados durante três
s anos.
Obse
ervou-se que ser do gênero fe minino, ido
oso, ter ba
aixa escola
aridade, não ter
emprego remun
nerado e a presença p
prévia de trranstornos de humor e ansiedade são
es diárias. Além
fatorres associad
dos à graviidade e à in
nterferência da dor na
as atividade
disso
o, a pres
sença de dor eleva
a aproximadamente 2 vezes a chance
e do
dese
envolvimentto de transtornos de h
humor e an
nsiedade.
Destta forma, destaca-se
e que a d or inespec
cífica é um
m fator de
e risco parra os
trans
stornos me
entais. Com
mo parte da abordagem
m terapêutica é necesssária a inclusão
de cu
uidados pre
eventivos para
p
a manu
utenção da
a saúde mental.
Referência bibliográfica: de HEER, E.W. et all. Pain as a risk facttor for com
mmon
menttal disorderrs. Results from the N
Netherlands
s Mental He
ealth Surve
ey and Incid
dence
Stud
dy-2: a long
gitudinal, population-b
based study
y. Pain. 201
18. 159(4) :712-718.
Alertta submetid
do em 10/0
05/2018 e a
aceito em 10/05/2018
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5. C
Celecoxibe
e, quando utilizado no último
o trimestr
re de gesttação, ele
eva o
risco
o de parto
o prematur
ro
A uttilização de
e medicam
mentos antti-inflamató
órios duran
nte o perío
odo gestac
cional
torna
a-se, muita
as vezes, ne
ecessária d
devido à pre
esença de doenças re
eumáticas, autoimun
nes, proces
ssos inflam
matórios ou
u dor. Os anti-inflam
matórios nã
ão esteroidais e
inibid
dores da ciclo-oxigena
ase 2 (COX
X-2) ganham
m destaque
e em virtud
de da sua ampla
a
utiliz
zação nesta
as condições, principallmente em países des
senvolvidoss.
Pesq
quisadores de
d Quebec (Canadá) a
avaliaram, por meio de
d estudo ccoorte, dados de
gesta
antes entre
e os anos de
d 1998 e 2009 em relação ao risco de p
parto prematuro
associado a vá
ários fatores, dentre e
eles, o objjeto de esttudo: a uti lização de antiinflam
matórios nã
ão esteroid
dais e inibid
dores de CO
OX-2 em ge
estantes no
o período de até
3 me
eses antes
s do parto. A pesquissa comparo
ou dados de
d gestanttes que tiv
veram
parto
o prematurro, expostas
s e não exp
postas aos medicamen
ntos em qu
uestão.
Os rresultados confirmara
am a pote
encialidade
e indutora de parto prematurro do
celec
coxibe, um tipo de inibidor de CO
OX-2. Gestantes que fizeram
f
uso
o do mesmo, no
temp
po estabele
ecido pela pesquisa, apresenta
aram risco de 3,41 v
vezes maio
or de
parto
o prematurro. A utiliza
ação de 2 ttipos de anti-inflamató
órios não e
esteroidais eleva
em 3
3,82 a chan
nce de parto prematurro.
Os d
dados obtidos nesta pesquisa po dem orienttar profissio
onais da sa
aúde que atuam
direttamente no
o tratamento de do
oenças em
m gestantes
s em que
e o uso destes
medicamentos é necessárrio.
Referência: Bérrard A, She
eehy O, Giirard S, Zh
hao JP, Berrnatsky S. Risk of pre
eterm
birth
h following late pregna
ancy expossure to NSA
AIDs or COX
X-2 inhibito
ors. Pain. 2018;
2
159((5):948-955.
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Caderno
C
de
e Ciência e Tecnolog
gia

dade cerebral em m
modelo de dor crônic
ca
6. A conectivid
A me
etástase ós
ssea desen
ncadeia um
m quadro de
d dor crôn
nica que en
nvolve aspectos
nocic
ceptivos. No
N entanto, as conse
equências desse esta
ado estão estabelecid
das a
nívell periférico e medularr e as imp
plicações na
a conectivid
dade funcio
onal do cérebro
ainda
a continuam
m desconhe
ecidas. Nessse contextto, a resson
nância mag
gnética func
cional
tem se tornado
o um méto
odo potenci al para div
versos estu
udos de fun
nções cereb
brais.
Isso se deve,, em gran
nde parte,, à boa resolução
r
temporal e espacial em
comp
paração a outros
o
méttodos. O mé
étodo cons
siste correla
acionar a v
variação do sinal
da im
magem adquirida porr ressonân cia magnética com uma
u
variaçção temporral. O
estud
do em qu
uestão examinou m
mudanças de conecttividade n o cérebro por
resso
onância ma
agnética funcional qu e estão associadas ao desenvollvimento de dor
. Além dissso, os au
em um modelo animal com
c
cânce
er ósseo metastático
m
utores
corre
elacionaram
m
alteraç
ções
de
conectiv
vidade
fu
uncional
com
leituras
comp
portamenta
ais de dor (teste de Von Frey) e por fim analisaram
m os efeito
os do
trata
amento an
ntitumoral (Ácido zzoledrônico). Os pe
esquisadore
es descobriram
mudanças nas redes funcionais no cérebro (c
córtex cing
gulado, córrtex pré-fro
ontal,
estriado ventra
al e, em menor exten
nsão, hipoc
campo dors
sal e córtex
x piriforme
e) em
respo
osta à do
or provoca
ada por m
metástases
s de cânc
cer tibial. Os resulttados
apresentados sugerem
s
qu
ue ressonâ
ância magn
nética funciional pode ser útil pa
ara o
dese
envolvimentto de novas
s terapias e estudos translaciona
ais.
Referência : Buehlmann, D., Grand
djean, J., Xandry,
X
J., & Rudin, M. Longitu
udinal
resting-state functional
f
magnetic resonance
e imaging in a mo
ouse mode
el of
meta
astatic bone cancerr reveals distinct functional
f
reorganiza
ations alon
ng a
deve
eloping chro
onic pain sttate. Pain. 2
2018; 159((4), 719-72
27.
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7. Efeitos do acido hialurônico s
sobre a attividade neuronal
n
e dor artic
cular
em m
modelo an
nimal com gota agud
da
Os m
mecanismos
s pelos qua
ais a depossição de crristais de urato monosssódico na gota
ativa
a os noc
ciceptores articularess não sã
ão completamente compreend
didos.
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Pesq
quisadores tentaram
t
reproduzir o
os sinais da
a artrite gottosa doloro
osa injetand
do na
articulação do joelho de
e ratos, ccristais amorfos ou em forma de agulh
ha. A
inflam
mação indu
uzida por estes
e
cristaiis e os sina
ais de dor foram
f
corre
elacionados
s com
as m
mudanças na frequência de d isparo dos
s impulsos das fibra
as nervosa
as do
nocic
ceptor da articulação
o durante movimenttos. O ede
ema articu
ular, a alo
odinia
mecâ
ânica e fria
a e a hiperralgesia, ap
pareceram 3 horas após a injeçção dos crristais
conc
comitantem
mente com o aumentto da ativ
vidade do nociceptor da articulação
provocada pelo
o movimen
nto. Os effeitos infla
amatórios e eletrofis iológicos foram
f
seme
elhantes ta
anto para os cristais amorfos como
c
para os cristaiss em form
ma de
agulh
ha. Tais resultados mostram que a ativação dos
d
nocice
eptores nã
ão é
dese
encadeada pela estim
mulação m
mecânica direta deste
es pelos ccristais, mas
m
é
caus
sada principalmente pela libera
ação de mediadores excitatório
os pelas cé
élulas
inflam
matórias attivadas pelos cristais. Contudo após
a
a injeç
ção intra-arrticular de ácido
hialu
urônico de alto peso
o molecularr foi possíível observ
var a redu
ução dos sinais
s
comp
portamenta
ais de dor e da ativiidade exac
cerbada do nocicepto r articular.. Isto
provavelmente porque o ácido
á
hialu rônico apre
esenta efeito viscoelá stico nas forças
f
mecâ
ânicas atua
antes sobrre as term
minações se
ensoriais articulares ssensibilizad
das e
pela interação
o com os canais d
de transdução expre
essos nos terminais dos
nocic
ceptores arrticulares. Diante
D
desttes achados
s infere-se que ainda são necess
sários
mais
s estudos que
q
corrobo
orem para o entendim
mento dos efeitos ben
néficos do ácido
hialu
urônico intra-articular para o trattamento da
a gota.
Referência: Marcotti A, Miralles A, D
Dominguez E,Pascual E, Gomis A
A, De La Pen E,
Belm
monte C. Jo
oint nocicep
ptor nerve activity an
nd pain in an animal model of acute
a
goutt and its mo
odulation by
y intra-arti cular hyalu
uronan. Pain
n. 2018; 15
59(4):739--748.
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8. Bloqueio da
a sinalizaç
ção da inte
erleucina--6 modifica
a câncer ó
ósseo
Pesq
quisadores determinarram as con
nsequências da inibiç
ção da sina
alização de
e IL-6
usan
ndo o composto TB-2
2-081 na m
manutenção da integ
gridade ósssea, progre
essão
tumo
oral e dor em
e um mod
delo de cân
ncer em ratos.
A de
escoberta de terapias que podem
m impactar a progress
são do cânccer, assim como
proporcionar um
m controle álgico ade quado, nottoriamente possui um alto signifficado
terap
pêutico, um
ma vez que, devido ao
o seu caráte
er debilitan
nte, a metá
ástase do câ
âncer
para o sistema musculoes
squelético rrepresenta uma diminuição na qu
ualidade de
e vida
dos p
pacientes.
As a
altas taxas
s de interleucina-6 em pacie
entes com metástasse óssea estão
associadas ao estágio
e
ava
ançado da d
doença, res
sistência ao
o efeito de fármacos e um
menor tempo de
d sobrevida.
Foi u
utilizado um
m modelo experiment
e
tal de câncer ósseo que provoco
ou aumento
o nos
níveiis de IL-6 tanto
t
no ex
xsudato ós seo como no plasma,, produzind
do dor conttínua,
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hiperrsensibilida
ade e fratu
ura óssea que foi ob
bservada após aproxiimadamentte 12
dias.. A inibição
o da IL-6 preveniu a dor óssea
a contínua induzida pelo tumorr e a
hiperrsensibilida
ade sem alterar o crrescimento tumoral, reduzindo a remodelação
óssea e o temp
po de fraturra.
da IL-6 rrepresenta uma
q
o bloq
queio da sinalização
s
Esses achados indicam que
estra
atégia viáv
vel modificadora do
o progress
so da doe
ença a fim
m de pre
evenir
remo
odelação óssea
ó
indu
uzida por tumor, pe
ermitindo a estabilizzação óssea e
dimin
nuição da incidência de fraturass, bem com
mo diminuiç
ção da dorr e consequ
uente
melh
hora da qua
alidade de vida
v
de paccientes.
Referência: Rem
meniuk B, King T, Suk
khtankar D,
D Nippert A,
A Li N, Li F
F, Cheng K,, Rice
KC, P
Porreca F. Disease mo
odifying acttions of interleukin-6 blockade in
n a rat mod
del of
bone
e cancer pain. Pain. 20
018; 159(4
4):684-698.
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9. Se
ensibilidad
de aumentada a dorr neuropática em ca
amundong
gos deficie
entes
para
a o canal de
d potássio voltagem
m dependente Kcns
s1
Os c
canais de potássio voltagem
v
d
dependente
es (Kv) sã
ão regulad
dores chav
ve da
excittabilidade nociceptiva
n
a. De fato, a atividad
de dos can
nais Kv no
os neurônio
os do
gâng
glio da raiz
z dorsal (G
GRD) limitta a excita
abilidade neuronal
n
e sua expre
essão
reduzida está relacionada com um
ma série de
d síndrom
mes doloro sas, tais como
neurropatias de
e origem metabólica
m
(ex. diabética) e traumáticas ((lesão de nervo
n
bem
co
apos
s
acidenttes,
amputações)
omo
em
doençass
autoimunes.
Interressanteme
ente, o gene Kcns1 que codific
ca a prote
eína do can
nal de pottássio
volta
agem depen
ndente sub
bfamília S m
membro 1 (KCNS1)
(
em
m humanoss, foi o prim
meiro
gene
e Kv relacionado ao desenvolvi mento da dor crônic
ca em hum
manos. De fato,
atrav
vés de anállises genétiicas foi posssível relacionar polimorfismos no
o Kcns1 há
á uma
ndições no
maio
or sensibilidade a dor em con
ormais, be
em como há uma maior
m
propensão para
a o desenv
volvimento de dor do
o membro fantasma, dor nas costas
entre
e outras. O Kcns1 é abundante
emente ex
xpresso no GRD, med
dula espinhal e
céreb
bro, mas não está pre
esente em tecidos não
o neuronais
s, como mú
úsculo, coração,
de ratos, o RNA
pulm
mão, rim e fígado.
f
Inte
eressantem
mente, nos neurônios sensoriais d
mensageiro de Kcns1 é rapidament
r
te regulado
o após lesão de nervo
o o que lev
va ao
dese
envolvimentto de fenótipos dol orosos. Ainda, a re
edução do Kcns1 leva a
hiperrexcitabilidade neuronal e um aumento na
n sensibilidade meccânica em ratos
naive
e, sugerind
do que o canal
c
Kcns1
1 tem uma
a atividade fisiológica no controle da
dor. No estudo publicado recen
ntemente no periód
dico Pain, Tsantoula
as e
colab
boradores observaram
m que o ca
anal é exp
presso pred
dominantem
mente no corpo
c
celular e axônio de neurônios mie
elinizados, tais como fibras A e A. Ainda
a, na
medula espinha
al o Kcns1 foi encon
ntrado nas laminas III-V do corrno dorsal onde
está a terminaç
ção nervosa da maiorria das fibra
as sensoria
ais do tipo A. Para estudar
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o papel do Kcns1 na perifferia, os au
utores geraram um ca
amundongo
o deficiente para
Kcns
s1 somente
e no GRD e observa
aram que a ausência
a de Kcnss1 leva em
m um
pequ
ueno aume
ento nos limiares
l
m
mecânicos basais
b
sem
m nenhum a alteração no
proce
essamento da inforrmação do
olorosa do tipo térm
mica. Na sequencia
a, foi
demo
q
após indução de neuropatia os camu
undongos d
deficientes para
onstrado que
Kcns
s1 apresenttaram uma resposta e
exacerbada
a a dor mec
cânica e hip
persensibilidade
ntada das fibras
a esttímulos frio
os nocivos e inócuos, cconsistente
e com ativid
dade aumen
f
do tipo A. Deste modo, po
odemos con
ncluir que restaurar
r
a função do canal Kcns
s1 na
perifferia pode ser
s uma esttratégia terrapêutica para o tratamento de d
dores crônicas.
Referência: Tsa
antoulas C, Denk F, Signore M, Nassar MA,
M
Futai K
K, McMahon
n SB.
Mice Lacking Kcns1
K
in Pe
eripheral Ne
eurons Sho
ow Increased Basal a
and Neurop
pathic
Pain Sensitivity
y. Pain. 201
18. doi: 10
0.1097/j.pain.0000000
000000125
55. [Epub ahead
a
of prrint].
Alertta submetid
do em 01/0
05/2018 e a
aceito em 01/05/2018
0
8.
10. A deficiência de TLR
R4 reduz a alodinia mecânica generaliz
zada
A dor crônica orofacial com
mo a neura
algia trigem
minal é uma
a condição grave que afeta
cons
sideravelme
ente a qualiidade de vi da dos pac
cientes. Estudos clínico
os mostram
m que
a do
or orofacia
al frequenttemente se
e espalha para área
a simétrica
a adjacentte ou
contralateral, ou
o mesmo para regiõ
ões distantes do corp
po e a dor generaliza
ada é
mais
s persisten
nte do que
e a dor n a região facial.
f
A sensibilizaçã
s
ão à dor após
trans
secção parc
cial do nervo infraorb
bital (p-ION
NX) em cam
mundongoss não apenas se
apresenta na região
r
oroffacial, mas também se
s espalha para parttes distante
es do
corpo
o. Neste estudo os autores
a
ava
aliaram a participação
p
o de recep
ptores toll-like 4
(TLR
R4) na dorr generaliz
zada após p-IONX. O TLR4 é um rece
eptor altam
mente
cons
servado, de
e reconhecim
mento de p
padrão imune inato. Após
A
uma le
esão tecidu
ual ou
estre
esse celular, uma varriedades de
e ligantes endógenos
e
conhecidoss como pad
drões
mole
eculares as
ssociados ao perigo ( DAMPs) sã
ão liberados
s e se liga
am aos TLR
R4. A
ativa
ação de TL
LR4 pode ativar
a
duass vias disttintas, a de MyD88 q
que aumen
nta a
produção de citocinas
c
inflamatória
as e quim
miocinas e a de TRIIF que modula
nega
ativamente a MyD88.
Foram utilizad
dos cepas de camu
undongos do tipo selvagem e modific
cados
gene
eticamente que aprese
entam a de
eleção do gene
g
TLR4 e nos diass 2, 3,7,11 e 14
após
s a cirurgia
a foi avalia
ado a hipe ralgesia mecânica (filamentos d
de Von Fre
ey) e
térm
mica (laser infraverme
elho) na re
egião de in
nserção das
s vibrissas e na pata
a dos
camu
undongos. Os resultados demon
nstram que
e os camun
ndongos do
o tipo selva
agem
mosttraram hipersensibiliidade na pata tra
aseira após p-IONX
X, indicand
do a
disse
eminação da
d dor neurropática da região oro
ofacial para locais disttantes do corpo,
c
entre
etanto a deficiência
d
de TLR4 e o antag
gonismo fa
armacológi co por LP
PS-RS
intra
acisternal ou intrateca
al, revogou o desenvo
olvimento de
d alodinia mecânica,, mas
não hiperalgesia térmica na pata ttraseira. Pa
aralelamentte, o MyD8
88 foi regulado
posittivamente na medula espinha l de camu
elvagem. Estes
undongos do tipo se
resultados junttos demons
stram que a via de sinalização
o de TLR4 dependentte do
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MyD88 espinha
al contribui para a d isseminaçã
ão da dor neuropática
a trigeminal da
regiã
ão orofacia
al para os
s locais d istantes do corpo, com restriição a alo
odinia
mecâ
ânica. Este
e estudo mostrou
m
qu
ue a alodin
nia mecânica e hiperralgesia térrmica
disse
eminada co
ompartilham
m mecanism
mos diferentes e a via
v de sinallização de TLR4
depe
endente de MyD88 espinhal, sen
ndo um pottencial alvo de drogass para o ma
anejo
da alodinia generalizada.
Referência: Hu TT, Wang RR, Tang YY, Wu YX
X, Yu J, Ho
ou WW, Lou
u GD, Zhou
u YD,
Zhan
ng SH, Che
en Z. TLR4 deficiency abrogated widespread tactile al lodynia, bu
ut not
wide
espread the
ermal hyperalgesia a
and trigem
minal neuro
opathic pa in after partial
p
infraorbital nerv
ve transecttion. Pain. 2017. doi: 10.1097/j.pain.0000 000000001
1100.
[Epu
ub ahead off print].
Alertta submetid
do em 19/0
05/2018 e a
aceito em 19/05/2018
1
8.
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