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1. Desenvolvimento de dor em jo
ovens adulltos
Diverrsos estudos
s têm reconhecido a inccapacitação ocasionada pela dor co
omo um problema
que g
gera impacttos econômicos e sociaiis bastante significativos, sendo, a ssim, um desafio
para o futuro da ciência.
ciada por div
versos fatorres do espectro biopsico
ossocial com
mo, por exe
emplo,
A dor é influenc
e mental (e
envolvendo sintomas
s
co
omo depress
são, ansieda
ade e estressse), saúde física
saúde
(comorbidades diversas), esttilo de vida ((nível de ativ
vidade física
a, padrão de sono) e asp
pectos
ógicos (índic
ce de massa corporal [IM
MC] e obesid
dade).
fisioló
Um e
estudo prévio determino
ou o perfil d
de pacientes portadores de dor e fo
oi constatado que
tais p
perfis diferia
am em relação à saúde mental - sin
ntomas de ansiedade
a
e depressão. Outro
estud
do foi realiza
ado em adolescentes pa
ara identifica
ar os perfis de dor base
atores
eados em fa
como
o sedentarismo, sono e comportam
mento emocio
onal, detecta
ando també
ém diferença
as nos
níveis
s de dor.
Este estudo obje
etivou identifficar 11 vari áveis biopsicossociais e demográficcas relaciona
adas à
em jovens ad
dultos utiliza
ando o mod elo de Análise de Classe
e Latente (A
ACL), que pe
ermite
dor e
agrup
par os perffis encontrados em cla
asses, e não só em variáveis iso
oladas. Assim
m, os
pesqu
uisadores re
ealizaram a pesquisa
p
com
m 4458 adulltos que não
o apresentav
vam dor freq
quente
e, ap
pós 2 anos
s, realizaram
m uma nov
va entrevista. Aproxima
adamente 1
18% dos ad
dultos
entre
evistados de
esenvolveram algum ttipo de do
or complicad
da. A parttir dos ach
hados,
distribuíram os in
ndivíduos em
m baixo risco
o, alto risco, riscos de saúde
s
física e riscos de saúde
e com alto risco
r
apresen
or de desen
nvolver dor que a
menttal. A classe
ntou risco 3 vezes maio
classe
e de baixo risco.
r
Os autores consid
deram que esse
e
desenvo
olvimento d a dor ocorre
e pelo
fato d
de as estrattégias de saúde ainda se
erem muito ligadas ao tratamento,
t
negligenciando a
preve
enção.
Referrência: ONe
eill, Aoife; OSullivan, Kieran; OK
Keeffe, Mary
y; Hannigan
n, Ailish; Walsh,
W
Catha
alal; Purtill, Helen. Dev
velopment o
of pain in older
o
adults
s: a latent class analysis of
biops
sychosocial risk
r
factors. Pain. 2018; 159(8):1631-1640.
Alerta
a submetido
o em 03/09/2
2018 e aceitto em 03/09/2018.

2. A ressignifiicação da dor para o paciente
e
O ano mundial de
d excelência
a em Educa
ação em dorr (ED) preconizado pela IASP possib
bilitou
evento no qual
q
o diálo
ogo baseou -se no prim
meiro relato
o científico d
da Educação em
um e
Neuro
ociência

da
a

Dor

com
m Engel

(1
1977)

e

se
eguindo

das
s evidência
as

científica
as

de

pesqu
uisadores de
edicados ao modelo biop
psicossocial, dor crônica e validação
o de questionários
como
o Gifford & Butler
B
(1997
7), Vlaeyen & Linton (2
2000), Moselley (2002), Moseley & Butler
(2013
3), Nijs et (2
2014) e Santos et al (20
017). O even
nto de promoção do con
nhecimento da
d dor
acontteceu em Brasília
B
(DF
F) com o ttema ‘’Educação terapê
êutica em d
dor baseada em
neuro
ociência’’. A palestra fo
oi ministrada
a Fonseca P
Pires (Especialista
a Pela Profª Drª Kênia
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Interdisciplinar em
e Dor) e colaboradora
c
a do DOL. A palestra re
eforçou a ne
ecessidade de
d um
u com o púb
blico por div
versos profisssionais da saúde,
s
ambiente clínico interdisciplinar e contou
o médicos, fisioterapeuta
as, psicólogo
os e estudan
ntes dos curs
sos de Mediccina e Farmá
ácia.
como
A im
mportância da
d mudança na prática clínica com
m enfoque no modelo biopsicossocial é
possíível a partir de reconceittuação da do
or e o uso da
d ED durantte o processso de recupe
eração
dos p
pacientes portadores de dores crôniccas.
Para a ED em dor
d
ser efettiva, é nece
essário queb
brar alguma
as crenças d
disfuncionais que
am foram adquiridas
a
durante o di agnóstico clínico e ou por fatores culturais. Vários
V
possa
questtionários forram discutid
dos para co
onhecer se o paciente encontra-se
e no processo de
sensibilização ce
entral, medo
o ao movime
entar-se e característica
c
as da catasstrofização da
d dor
o a magnific
cação da do
or, presença
a de pensam
mentos negativos e a desesperança no
como
tratamento.
o do pacientte para o en
ntendimento dos mecanismos
O objjetivo maiorr da ED é a convocação
envolvidos na do
or, possibilittando um en
nfrentamentto ativo e não mais um
ma catastrofiização
gera mais es
stresse, piora
ando ainda m
mais o quadro de dor.
que g
A Alia
ança terapêu
utica entre o paciente e o profissiona
al é a marca
a e o caminh
ho da eficiência da
ED.
anto, as pesq
quisas e divu
ulgações ace
erca deste te
ema nos conclama para que o ano (2018)
Porta
possa
a ser consid
derado o div
visor de águ
uas para a escuta
e
qualifficada do no
osso pacientte e o
comp
promisso de informações e qualifica
ações profissionais de todos
t
os nív
veis de atenção à
saúde
e e também a população
o no geral.
Referrências:



SANTOS,, Monique Rocha
R
Peixotto dos et al. Adaptação
o transcultu ral para a língua
portugue
esa de um in
nstrumento de orientação para ava
aliação da do
or. Fisioter. mov.
2017, 30(1), 183-195.



Butler D,
D Moseley GL. 2013. Explain Pain.
P
Adelaide, Aus: 2
2ª ed. Noigroup
Publicatio
ons.



Nijs J, Meeus M, Cag
gnie B, Rou ssel N, Dolp
phens M, Van Oosterwij ck J, Danne
eels L.
n
e approach to chronic spinal pain : combining
g pain
(2014). A modern neuroscience
neuroscie
ence educattion with co
ognition-targeted motor control traiining. Phys Ther.
2014; 94
4: 1-9.

Alerta
a submetido
o em 11/09/2
2018 e aceitto em 11/09/2018.

3. F
Farmacocin
nética e farmacodi
f
inâmica da
d buprenorfina na
a síndrome de
absttinência ne
eonatal
A epiidemia de opioides
o
nos Estados Un
nidos levou ao aumento
o da síndrom
me de abstin
nência
neonatal. A depender da gravidade do caso é necessária
a a utilizaçção de me
edidas
acológicas, na
n qual a morfina é o m
medicamento
o de primeira escolha e a metadona
a o de
farma
segun
nda escolha. Um medica
amento tem sido explora
ado como po
otencial trata
tamento para
a esta
síndrome, sendo
o este a bu
uprenorfina. A partir disto,
d
os au
utores abord
rdaram a re
elação
acocinético-ffarmacodinâ
âmica deste ffármaco.
farma
Para isto, incluíra
am um total de 28 beb
bês que foram expostos aos opioide
es no útero e que
ência neona
atal, sendo tratados co
om bupreno
orfina.
tinham sinais de síndrome de abstinê
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Observado que houve
h
conco
ordância enttre os valore
es observad
dos e preditiivos nos mo
odelos
acocinéticos deste med
dicamento e de seu metabólito
m
(norbupreno
(
orfina). Os bebês
farma
tratad
dos com es
ste medicam
mento tiverram uma duração de tratamento de 15 dia
as em
comp
paração com
m 28 dias de morfina parra a estabiliz
zação dos sintomas. Tam
mbém analis
sado a
frequ
uência respirratória, visto
o que este m
medicamentto tem o ris
sco de depre
essão respirratória
em re
ecém-nascid
dos e não observado este
e efeito adve
erso.
Este foi o prim
meiro estudo
o a descrev
ver a relação farmacocinético-farm
macodinâmic
ca da
enorfina na síndrome de
d abstinênccia aos opio
oides neonattal, sendo cconsiderada pelos
bupre
autorres como um
m novo agente terapêuttico potencial. Porém, existem
e
limiitações, visto que
não ffoi abordado
o a otimizaç
ção do desm
mame e não
o há dados com doses mais altas deste
medicamento em
m bebês com clearance
e relativamente lento, o que pod
deria causarr uma
essão respira
atória nestes
s pacientes.
depre
Referrência: Moorre JN, Gastonguay MR, N
Ng CM, Aden
niyi-jones SC
C, Moody DE
E, Fang WB, et al.
The Pharmacokinetics and Pharmacody
ynamics of Buprenorph
hine in Neo
onatal Abstinence
P
Th
her. 2018;10
03(6):1029–
–37.
Syndrome. Clin Pharmacol
a submetido
o em 13/09/2
2018 e aceitto em 13/09/2018.
Alerta

4. O minoxid
dil possui importan
nte funçã
ão neurop
protetor e
em neurop
patia
perifférica indu
uzida pelo
o paclitaxe
el
A ne
europatia periférica
p
induzida po
or quimiote
erapia (NPIQ) é um efeito cola
ateral
comu
um decorrrente do tratament o do cân
ncer, e atté o mom
mento nen
nhum
medicamento mostrou
m
serr eficaz no tratamento
o e na prev
venção de NPIQ. Porttanto,
com o objetivo de desv
vendar pottenciais drrogas para o tratam
mento de NPIQ,
N
pesq
quisadores analisaram
a
200 droga
as com possível função
o neuropro
otetora. Enttre os
comp
postos rasttreados, o minoxidil,
m
d
droga usad
da previame
ente para o tratamento de
hiperrtensão e alopecia,
a
foi a droga ccom maior efeito
e
neuroprotetor ccontra os effeitos
delettérios produzidos pelo
o paclitaxel em neurôn
nios.
O fármaco redu
uziu a morte de neurrônios e não impediu o crescime
ento de neu
uritos
em g
gânglios da raiz dorsal (DRG).. Além disso, protegeu o dese nvolvimentto de
hiperrsensibilida
ade térmica
a e aliviou a alodinia mecânica em
e camund
dongos trattados
com paclitaxel. De forma interessan te, os efeittos do mino
oxidil sobre
e os parâm
metros
comp
portamenta
ais foram confirmad
dos pela diminuição
d
dos dano
os nos ne
ervos
perifféricos indu
uzidos pelo
o paclitaxell. Ao exam
minarem a ultraestruttura dos ne
ervos
ciátic
cos de camundongo
os, na q uinta sem
mana após
s o trata mento com o
quim
mioterápico,, foram ob
bservadas degeneraçã
ão axonal e desmiel inização de
esses
nervos, nos quais
q
exibiam muita
as mitocôn
ndrias ano
ormais noss axônios. Em
contraste, o pré-tratamen
nto com mi noxidil reduziu os efe
eitos danossos do paclitaxel
sobre
e esses nervos. Além dos efeito
os neurotóx
xicos direto sobre neu
urônios dos DRG
e axônios, o pa
aclitaxel po
ode induzir neuroinflamação nes
sses tecidoss. Dessa fo
orma,
foi v
visto que o minoxidil suprimiu a migraçã
ão de mac
crófagos pa
ara os DR
RGs e
remo
odelou a desregulaçã
d
ão da hom
meostase do
o cálcio intracelular provocada pelo
paclitaxel. Com
mo também é importan
nte ressalta
ar que o minoxidil mo
ostrou um efeito
e
antittumoral sinérgico com
m o paclitax
xel, tanto em
e modelos de xenoe
enxerto tum
moral
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de câ
âncer cerviical quanto
o de mama . Por último, de forma interessa
ante, os en
nsaios
to dos pelos e crrescimento dos mes
quan
ntitativos sobre
s
o comprimen
c
smos,
mosttraram que
e o minoxid
dil melhorou
u significativamente a qualidade
e dos pelos após
a qu
uimioterapia
a. Dessa forma,
f
foi demonstra
ado que o minoxidil é um pote
encial
medicamento neuroprote
n
om a
tor para a neuropattia induzida pelo pa clitaxel, co
vantagem de ser um medicamen
m
to já utilizado para hipertenssão e alop
pecia,
cons
sequenteme
ente a segu
urança e a biocompatiibilidade es
stão bem do
ocumentad
das, o
que ffacilita posteriores ensaios clíniccos.
Referência: Che
en YF, Chen
n LH, Yeh Y
YM, Wu PY,, Chen YF, Chang LY, Chang JY, Shen
MR. Minoxidil is a potential neuroprrotective drug for pac
clitaxel-ind uced perip
pheral
neurropathy. Sc
ci Rep. 2017
7, 28;7:453
366.
Alertta submetid
do em 05/0
09/2018 e a
aceito em 12/09/2018
1
8.
5. O uso da terapia com
c
célul as-tronco para rev
verter a ttolerância aos
opio
oides
Os E
Estados Unid
dos vivenciiam uma ep
pidemia de utilização de opioidess, na qual gerou
g
a ne
ecessidade de novas ferramenttas para os
o problem
mas ocasion
nados pelo
o uso
dese
enfreado de
estes medicamentos. A partir disto,
d
o pre
esente estu
udo testou se a
utiliz
zação de cé
élulas-tronc
co mesenqu
uimais pode
eria reverte
er e preven
nir a tolerân
ncia e
a hip
peralgesia induzida pe
elos opioide
es.
Para isso foi utilizado modelo
m
aniimal (ratos
s e camun
ndongos), na qual foram
f
divid
didos em do
ois grupos: controle (ssaudável) e os que foram tratado
os com inje
eções
diária
as de morfina duran
nte quatro
o semanas para que
e houvesse
e a induçã
ão da
tolerrância e hip
peralgesia aos
a opioide s. Observado que no grupo conttrole a utiliz
zação
de c
células-tron
nco não resultou em nenhuma alteração, o que era
a esperado
o. No
grup
po tratado com morffina, a uti lização das
s células-tronco resu
ultou em efeito
e
terap
pêutico, vis
sto que ho
ouve reduçã
ão significa
ativa de tolerância e da hiperalgesia
vo das célulasassociada aos opioides. Além
A
disso
o, foi testa
ado o efeito preventiv
tronc
co, na qual foram tra
ansplantada
as 1 ou 7 dias
d
antes das injeçõe
es de morffina e
obse
ervado redu
ução tanto da tolerânccia quanto da hiperalgesia assocciada ao us
so de
opioiides. Os rattos e camu
undongos n ão tiveram
m alteração de suas fu nções, perd
da de
peso
o e de parâm
metros bioq
químicos, rrefletindo a segurança do experim
mento.
A uttilização de
e células-trronco dimi nuiu a tolerância e hiperalges ia induzida
a por
opioiides, o que
q
pode estar lig
gado à sua
s
capaciidade de supressão
o da
neurroinflamaçã
ão. A partirr disto, os autores propõem
p
qu
ue essa é uma estra
atégia
prom
missora que
e poderia impactar n
na prática clínica e melhorar ttanto a efiicácia
quan
nto a segurança da terrapia com o
opioides.
Referência: Li F,
F Liu L, Ch
heng K, Che
en Z, Cheng J. The Us
se of Stem Cell Therapy to
Reve
erse Opioid Tolerance.. Clin Pharm
macol Ther.. 2018;103(06):1–4.
Alertta submetid
do em 13/0
09/2018 e a
aceito em 13/09/2018
1
8.
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6. O receptorr Microglia
a P2X4 co
ontribui pa
ara a sens
sibilização
o central após
reco
orrente esttimulação com nitro
oglicerina
A en
nxaqueca é uma doença neuroló gica severa
a e complexa. Anualm
mente 2,5%
% dos
pacie
entes que esporadic
camente a
apresentam
m crises migranosas
m
, cronifica
am a
doen
nça. Com a cronificação, ex
xistem alte
erações estruturais, fisiológica
as e
bioqu
uímicas no
o sistema nervoso q
que levam
m a um aumento na
a frequênc
cia e
inten
nsidade da
a dor de cabeça, b em como uma resp
posta fraca
a à terapiia. O
meca
anismo da
a cronificaç
ção da en
nxaqueca ainda
a
não está defin
nido. Uma
a das
princ
cipais teorias é a hipó
ótese cent ral de sens
sibilização, que propõ
õe que haja um
aumento na ex
xcitabilidade
e dos neurrônios centtrais na via
a nociceptiv
va do trigê
êmeo,
princ
cipalmente no núcleo caudal (TN
NC). Entretanto, evidê
ências cresccentes sugerem
que a ativação da micróglia influenciia direta ou
u indiretamente o esta
abelecimento da
hiperrexcitabilidade neuro
onal, que desempe
enham um
m papel importante
e no
dese
envolvimentto ou manu
utenção de estados de
e dor crônic
ca, incluind
do a enxaqueca.
Porta
anto, o ob
bjetivo do estudo é i dentificar o papel da
a microglia
a e do receptor
P2X4
4R na enxaqueca crôn
nica.
Nestte estudo foi utilizad
do um mo
odelo animal com ad
dministraçã
ão recorren
nte e
interrmitente de
d
nitroglic
cerina (NT
TG), mime
etizando a enxaque
eca crônica. A
hiperrsensibilida
ade mecânica crônica e aguda in
nduzida por NTG foi a
avaliada us
sando
filam
mentos de von Frey. Para ente
ender o efeito
e
da microglia
m
e do P2X4R na
sensibilização central, foi
f
utilizad
do um in
nibidor da ativação
o da micrróglia
(min
nociclina), e um antagonista do P2X4R (5
5-BDBD). Os
O resultad os demons
stram
que a administração in
ntermitente
e crônica de NTG resultou
r
e
em hiperalgesia
mecâ
ânica agud
da e crônica
a, acompa nhada de ativação da
a microglia
a e aumentto da
exprressão do P2X4R no
n
TNC. A minociclina dimin
nuiu signifficativamente a
hiperrsensibilida
ade mecânica crônica
a, mas não
o a hipera
algesia agu
uda. O 5-B
BDBD
bloqu
ueou comp
pletamente a hiperalg
gesia crônica e aguda induzida por NTG. Este
efeito foi assoc
ciado com uma
u
inibiçã
ão significativa do aum
mento da p
proteína c-Fos e
libera
ação do CG
GRP no TN
NC. Os resu
ultados indicam que o bloqueio da ativaçã
ão da
micro
oglia pode ter um efeito na pre
evenção da
a cronificação da enxa
aqueca e que
q
o
P2X4
4R pode es
star implica
ado na sin alização ne
euronal da microglia no TNC, o que
contribui para a sensibiliza
ação centra
al e cronific
cação da en
nxaqueca.
Referência: Lon
ng T, He W,
W Pan Q, Z
Zhang S, Zhang Y, Liu
u C, Liu Q, Qin G, Chen L,
Zhou
u J. Microglia P2X4 receptor contributes
s to centrral sensitizzation follo
owing
recurrent nitrog
glycerin stim
mulation. J Neuroinfla
ammation. 2018; 15: 245.
Alertta submetid
do em 08/0
09/2018 e a
aceito em 10/09/2018
1
8.
7. P2
2X7 e canal de pane
exina
P2X7
7 é um ca
anal iônico não selettivo, ativad
do por liga
ante – no caso, ATP
P – e
exprresso seletiv
vamente na micróglia
a no sistem
ma nervoso central. U
Uma vez ativado
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leva,, dentre ou
utros resultados, à a bertura do
o canal de panexina 1, um canal de
estru
utura única
a, seletivo não apen
nas a pass
sagem de cátions, m
mas també
ém a
molé
éculas men
nores que 1 kDa. O ccanal de panexina
p
pe
ermite a sa
aída de AT
TP da
célula, aumentando a con
ncentração deste no meio extra
acelular e p
permitindo uma
a ativação de P2X7.. Já sabem
mos que essa
e
conve
ersa é bas
stante
amplificação da
relev
vante na dor
d
neurop
pática, mass ainda na
ada se sab
bia sobre a dor articular
crônica.
Usan
ndo modelos experim
mentais de
e osteoarttrite, um grupo de pesquisad
dores
cana
adenses mo
ostrou rece
entemente que a sinalização en
ntre P2X7 e panexina
a 1 exclu
usivamente
e na micróg
glia, é esse
encial para a manuten
nção da dorr articular. Uma
vez ativado, P2
2X7 induz a abertura
a de panex
xina 1. Amb
bos os can
nais permitem a
entra
do da interação
ada de cátions na céllula e pane
exina a saíd
da de ATP.. O resultad
entre
e eles resu
ulta na liberação de IL
L-1β e na posterior sensibilizaçã
ão de neurrônios
espin
nais da lâm
mina II. Os autores, n o entanto, não comen
ntam se a liberação de
d IL1β s
se dá decorrente da ativação
a
si nérgica do
os dois canais, ou ap enas de um ou
outro
o. Esses efeitos
e
pod
deriam ser resultado da ativaç
ção de P2X
X7, entrad
da de
cátio
ons na célu
ula e ativaç
ção de viass de sinaliz
zação intracelulares q
que culmina
ariam
na liberação da
a citocina (lembrando
(
o que a miicróglia é uma
u
célula não excitá
ável).
Ness
se sentido, a particip
pação de p
panexina 1 seria am
mplificando essa resp
posta.
Pode
eria ainda ser resulta
ado de uma
a sinalizaçã
ão direta induzida po
or panexina
a, ou
ainda
a, decorren
nte da entrrada de cáttions duran
nte a abertu
ura sinérgicca de ambos os
cana
ais.
Mas,, seria poss
sível então bloquear u
um ou amb
bos os cana
ais? Já exisstem estudo
os no
sentiido de bloq
quear P2X7
7, mas os efeitos colaterais que surgiram
m não perm
mitem
ainda
a uma molécula em testes de fase clínica
a. A probenecida, no entanto, é um
fárm
maco já utilizado e de baixo cussto. Um de seus efeittos não esp
pecíficos é o de
bloqu
uear o can
nal de pane
exina. De ffato, quand
do administrada por v
via sistêmica, a
probenecida red
duz a dor e a ativação
o glial resultantes de dois
d
diferen
ntes modelos de
osteo
oartrite. Os
s efeitos não seletivo
os desse fá
ármaco, no entanto, d
devem ser mais
bem investigad
dos, a fim de que a eficácia e a segurança do tra
atamento sejam
s
garantidas.
Referência: Mousseau M, Burma NE,, Lee KY, Leduc-Pessa
L
ah H, Kwok
k CHT, Reid
d AR,
O'Brien M, Sagalajev B, Stratton JA, Patrick
k N, Stem
mkowski PLL, Biernask
kie J,
Zamponi GW, Salo P, Mc
cDougall JJJ, Prescott SA, Matya
as JR, Tran
ng T. Micrroglial
pann
nexin-1 cha
annel activa
ation is a sspinal dete
erminant off joint pain .Sci Adv. 2018;
2
4(8):eaas9846.
Alertta submetid
do em 03/0
09/2018 e a
aceito em 06/09/2018
0
8.
8. Artrite caus
sada por Chikungun
C
nya
A Ch
hikungunya
a é um arb
bovírus que
e pertence ao gênero Alphaviruss, causadora de
uma doença co
om caracterrísticas artrritogênicas. Os princip
pais sintom
mas relacion
nados
a ess
sa infecção
o são dores
s e inchaço
os nas artic
culações. A doença m
manifesta-se
e nos
estág
gios iniciais
s por induz
zir uma infllamação arrticular inte
ensa e na p
presença de um
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estad
do febril e, pode evo
oluir para um estágio
o crônico o qual se ccaracteriza pelo
aparrecimento de cefale
eias e errupções cutâneas por
p
longoss períodos
s. O
aparrecimento de um qu
uadro clínicco de artrrite (dor nas
n
articula
ações / rigidez
articular mais inchaço das
s articulaçõ es, respecttivamente),, lesão mussculoesquelética
diga e, em menor exttensão, ma
anifestações neurocog
gnitivas e n
neurossensoriais
e fad
levam
m a debilittação e inc
capacidade dos indivííduos infec
ctados pelo
o vírus. Esttudos
recen
ntes demo
onstram qu
ue durante
e o estágio
o agudo da
d doença,, (<21 dia
as da
infec
cção) os pa
acientes ap
presentam elevados níveis plas
smáticos de
e citocinas próinflam
matórias e quimiocin
nas tais co mo: CCL2,, CCL4, CX
XCL10, IL-8
8, e IL-16
6. Por
outro
o lado, nos
s estágio crônico
c
da doença, fo
oram identtificados nííveis circula
antes
princ
cipalmente de IL-6 e IL-12. D
Diante diss
so, pesquis
sadores te
em associado à
detecção dos níveis elev
vados de IIL-6 como um possív
vel biomarrcador do vírus
Chikungunya na
a sua fase crônica.
Por ffim o mane
ejo terapêuttico no com
mbate contrra a infecçã
ão desse arrbovírus envolve
a uttilização de corticosteroides e
e, anti-infla
amatórios não esterroides (AINEs).
Conttudo, até os
o dias atu
uais não há
á um protocolo terap
pêutico eficcaz antiviral no
ença o objjetivo
intuitto de redu
uzir a replicação virall. Assim, na
n fase agu
uda da doe
terap
pêutico visa
a aliviar a febre
f
e a do
or para eviitar complic
cações crôn
nicas e evolução
da doença.
Porta
anto, devid
do ao impa
acto dessa doença no
o aumento de casos e para a saúde
s
públiica do país
s são nece
essários m aiores esfo
orços no desenvolvim
mento de novas
n
aborrdagens terrapêuticas e novos esttudos acerc
ca da fisiopatologia do
o Chikungun
nya.
Referência: Zaid A, Géra
ardin P, Ta
aylor A, Mo
ostafavi H, Malvy D, Mahalingam S.
Chikungunya Arthritis: Im
mplications o
of Acute an
nd Chronic Inflammattion Mechan
nisms
on D
Disease Man
nagement. Arthritis Rh
heumatol. 2018;
2
70(4
4):484-495 .
Alertta submetid
do em 06/0
09/2018 e a
aceito em 06/09/2018
0
8.
9. Efeitos ana
algésicos do hormô
ônio conce
entrador de
d melanin
na em mo
odelo
de d
dor inflama
atória e ne
europática
a
O ho
ormônio concentradorr de melan ina (MCH) é um neurropeptídeo cíclico form
mado
por 1
19 aminoác
cidos, sinte
etizado pelo
os neurônio
os localizados no hipo tálamo late
eral e
zona
a incerta do
o sistema nervoso ce
entral (SNC
C). O sistem
ma MCH fo
oi originalm
mente
associado à ho
omeostase energética,, como no controle da alimenta
ação e atividade
meta
abólica, mas
m
também está e
envolvido na regulação do ssono, humor e
recom
mpensa. As
A funções metabólica
as do MCH
H são mediadas por dois recep
ptores
acop
plados à pro
oteína G, o receptor M
MCH1 (MCH
H1R) e o re
eceptor MC
CH2 (MCH2R). O
MCH1R é ampla
amente dis
stribuído em
m cérebros de roedore
es e human
nos, enquanto o
enas no cérrebro de hu
umanos. Os
s neurônioss MCHérgicos se
MCH2R está presente ape
proje
etam por todo
t
o SN
NC de roed
dores, distribuindo pa
ara áreas como o córtex
c
soma
atossensoriial, isocórtex, putâm en caudado, hipocam
mpo, núcleo
o accumbe
ens e
amíg
gdala. Dess
sa forma, co
om essa am
mpla distrib
buição, sugere-se que
e o sistema MCH
pode
e participar de forma mais
m
ampla
a de funçõe
es fisiológic
cas no SNC do que se sabe
atualmente. No
o entanto, o papel do MCH na mo
odulação da dor ainda
a não havia
a sido
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avaliiado. Assim
m, pesquisa
adores da C
Coreia do sul
s mostrarram que an
nimais noca
autes
para o pré-horm
mônico con
ncentrador de melanin
na (pMCH-/
/-) apresen
ntaram men
nores
limia
ares nocice
eptivos para
a estímulo s mecânico
os e térmicos do que
e camundo
ongos
pMCH+/+, e o tempo pa
ara atingir a resposta
a hiperalgé
ésica máxim
ma também
m foi
nte mais rá
ápido em m
modelo de dor
d inflama
atória a em
m modelo de dor
signiificativamen
neurropática. Para
P
exam
minar suass propried
dades farm
macológicass, o MCH
H foi
administrado por via intra
anasal em ccamundong
gos, e os resultados iindicaram que
q
o
trata
amento co
om MCH aumentou significatiivamente os limiare
es nocicep
ptivos
mecâ
ânico e térrmico em ambos
a
os m
modelos de
e dor analisados. Além
m disso, com o
objettivo de enc
contrar um possível m
mecanismo pelo qual o pMHC ex
xerce seu efeito
e
antin
noceptivo, os
o pesquisa
adores usa ram algumas drogas para antag onizar poss
síveis
de atuar, assim a na
recep
ptores pelo
os quais o pMHC pod
altrexona ((antagonistta de
recep
ptores opio
oides) e AM
M251 (anta
agonista do receptor canabinóide
c
e 1) revertteram
os e
efeitos ana
algésicos do
d MCH e
em ambos os modelos de do
or, sugerindo o
m MCH tam
envo
olvimento de
d sistemas
s opioides e canabinoid
des. O tratamento com
mbém
aumentou a ex
xpressão e ativação d e CB1R em
m regiões corticais qu e participam do
controle de dor. Além dis
sso, o anta
agonista de
e MCH1R aboliu
a
os e
efeitos indu
uzidos
pelo MCH. Porttanto, esse
e foi o prim
meiro estud
do que sug
gere ações analgésica
as do
MCH, o que é pode ser uma prom essa para o tratamento da dorr inflamató
ória e
neurropática.
Referência: Jan
ng JH, Park
k JY, Oh JY,, Bae SJ, Ja
ang H, Jeon S, Kim J,, Park HJ. Novel
N
analg
gesic effectts of melan
nin-concenttrating horrmone on persistent
p
n
neuropathic
c and
inflam
mmatory pain
p
in mice
e. Sci Rep. 2018 Jan 15;8(1):707
1
7.
Alertta submetid
do em 21/0
08/2018 e a
aceito em 06/09/2018
0
8.
Macrófago
os periféricos e rece
eptores AT
T2 desenca
adeiam do
or neuropá
ática
10. M
A do
or neuropáttica está en
ntre as con
ndições dolo
orosas que acomete ccerca de 3--17%
da p
população que sofre de dor crrônica, em
m sua gran
nde maioria
a não tem
m um
trata
amento ou terapia eficaz e por isso muito
os estudos buscam e
entender melhor
m
como
o esse tipo de dor é causada a fiim de busc
car novos fá
ármacos qu
ue possam atuar
sobre
e. Com as recentes descobertass do papel do
d receptorr AT2 para Angiotensina II
na d
dor (Sherph
herd AJ et al., 2017)), novas hiipóteses su
urgem tenttando relac
cionar
esses receptore
es às condiç
ções doloro
osas.
Uma das maneiras de verificar o pap
pel desses receptores
r
é usando m
modelos animais
de d
dor, como o de lesão
o de nervo
o (SNI) parra mimetiz
zar a dor n
neuropática
a e o
comp
posto adjuvante de Freund (C FA) para mimetizar
m
a dor infla
amatória, esses
e
modelos foram utilizados para verificcar a possível prevenç
ção nocicep
ptiva atravé
és da
3319, um antagonistta dos rec
ceptores A
AT2. Assim
m, no
administração do PD123
prese
ente estud
do foi verrificado qu e o antag
gonista de receptore
es AT2 qu
uando
administrado de
d forma sistêmica é capaz de atenuar a hiperalge
esia mecânica e
nocic
cepção ao frio
f
causada por SNI, porém não
o a causada
a pelo CFA . A produçã
ão de
Angiotensina III é elevada no nervo ciático em animais co
om modelo
o de SNI, porém
p
não na medulla espinhal ou nos modelos CFA, suge
erindo que
e a eficácia do
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antagonista é seletiva pa
ara dor neu
uropática e se dá através do a
antagonism
mo de
recep
ptores AT2 periféric
cos. Os rreceptores TRPA1 e TRPV1 ttambém foram
f
inves
stigados, usando seus
s antagonisstas no mod
delo de SNII, sendo qu
ue o antago
onista
dos c
canais TRP
PA1 (A9670
079) també
ém é capaz de aliviar a hiperalge
esia mecân
nica e
nocic
cepção térm
mica, quand
do coadmin
nistrado com o PD123
3319 não d emonstrou uma
prevenção supe
erior a já vista,
v
um indício que
e esses anttagonistas agem em série
para prevenir a hiperalges
sia mecânicca e nocice
epção térmica. Estudo
os sugeriam
m que
a ativação de receptores AT2 se d
dava atravé
és do gâng
glio da raizz dorsal (D
DRG),
porém através
s de análises bioqu
uímicas e histológica
as no amb
biente articular
evide
ão se dá pelo DRG e sim po r uma ma
enciaram que
q
essa ativação
a
nã
assiva
infiltração de macrófagos
m
periféricoss (MΦs) que por sua vez expresssam recep
ptores
AT2. A depleçã
m é capaz
ão dos (MΦ
Φs) também
z de diminu
uir a respo
osta nocice
eptiva
obse
ervada nos
s animais, indicando seu pape
el fundame
ental para a ativação de
recep
ptores AT2.
O es
studo então demonsttra que at ivação de receptores
s AT2 exprressos em MΦs
dese
empenham papel fund
damental n
na dor caus
sada por neuropatias crônicas, como
nimais CFA
no m
modelo de SNI, porém
m não no m
modelo de CFA, visto
o que os an
A não
apresentam altteração na produção de Angiottensina II. O autor q
questiona se
s os
eleva
ados níveis de angiote
ensina II po
oderiam ser produzido
os através d
de neurônios no
local da lesão indiretame
ente, visto que o fígado e vasculatura n ão produze
em a
Angiotensina, pois
es na pres
p
não há
h alteraçõe
ssão sangu
uínea. Os rreceptores AT2,
porta
anto, são um
u potencia
al alvo para
a terapias e tratamentos que po
ossam atenuar a
dor s
sofrida porr pacientes com Neurropatias, abrindo um leque de possibilidad
des e
avan
nços no enttendimento da doença
a e de seus mecanismo
os.
Referência: She
epherd AJ, Mickle AD,, Golden JP
P, Mack MR
R, Halabi CM
M, de Kloet AD,
K
EG, Gereau RW
R
4th, Mo
ohapatra D
DP. Macrop
phage
Samineni VK, Kim BS, Krause
angio
otensin II type
t
2 rece
eptor trigge
ers neuropa
athic pain. Proc Natl A
Acad Sci U S A.
2018
8; 115(34)::E8057-E80
066.
Alertta submetid
do em 19/0
09/2018 e a
aceito em 19/09/2018
1
8.
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