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1. Te
erapia com
m creme tó
ópico para
a tratamen
nto da dor
r não tem efeito
Fárm
macos na fo
ormulação de cremes para trata
ar a dor não são efica
azes compa
arado
ao p
placebo tes
ste. Os res
sultados de
esse estudo
o aleatório
o duplo-ceg
go e controlado
mosttrou que nã
ão houve diferenças
d
n
na redução
o dos escores médios de dor enttre os
grup
pos de tra
atamento e controle
e para pacientes co
om dor ne
europática,, dor
nocic
ceptiva ou dor crônica localiza
ada mista.. Além desse achad o, outro ponto
p
impo
ortante seriiam os alto
os custos de
esses crem
mes sem eficiência farm
macológica para
trata
amento da dor. A form
mulação de
estes creme
es incluem fármacos ccomo cetam
mina,
baclo
ofeno, ciclo
obenzaprina
a e lidocaín
na. No enta
anto, até ag
gora, pouco
o se sabe sobre
s
sua e
eficácia em
m proporcion
nar alívio s ignificativo da dor neu
uropática. P
Para determ
minar
a eficácia de crremes com
mpostos parra dor crôn
nica, os pesquisadore
es incluíram
m 399
pacie
entes com dor localiz
zada classifficada pelo médico as
ssistente de
e cada pac
ciente
como
o neuropática (n = 13
33), nocicep
ptiva (n = 133) ou mista (n = 13
33). Para serem
s
inclu
uídos, os pa
articipantes
s tinham q ue ter dor localizada,, incluindo na face, costas
ou n
nádegas, pescoço,
p
ab
bdômen, tó
órax, virilh
ha ou até duas extrremidades. Eles
tamb
bém foram obrigados a ter uma pontuação
o média de dor de qua
atro ou mais em
uma escala de classificação numéricca de 10 pontos
p
dura
ante a sem
mana anterior, e
ter s
sintomas co
om duração
o superior a 6 semana
as. Os resu
ultados dem
monstraram
m que
não houve diferença no escore de do
or ou reduç
ção de med
dicação parra qualquer tipo
de cllassificação
o de dor ou para todo s os pacien
ntes em 1 e 3 meses entre os grrupos
de drogas e pla
acebo.
Referência: Bru
utcher RE1, Kurihara C1, Bicket MC2, Moussavian-Yo
ousefi P1, Reece
R
DE3,, Solomon LM4, Grifffith SR3, Ja
amison DE3, Cohen SP5.
S
Comp
pounded To
opical
Pain Creams to
o Treat Loc
calized Chrronic Pain: A Random
mized Contrrolled Trial.. Ann
Interrn Med. 2019.
Alertta submetid
do em 19/0
03/2019 e a
aceito em 19/03/2019
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2. As
ssociação do tramadol com a
as causas de
d mortaliidade em pacientes com
oste
eoartrite
O prrincipal obje
etivo da te
erapia méd ica em pac
cientes com
m osteoartrrite é o con
ntrole
da d
dor, buscan
ndo evitar a toxicida de causada pelos medicamento
os. A Acad
demia
recomenda
Americana de Ortopedia
O
a o tramadol junto co
om anti-infflamatórios nãoesterroidais (AIINEs) com
mo primeirras escolhas no tra
atamento da osteoa
artrite
sinto
omática. Fa
azendo com
m que a pre
escrição de tramadol dobrasse
d
de
e 5% para 10%
de 2003 a 2009
9 nos Estad
dos Unidos.
Devido a forte adesão ao uso de tra
amadol, o estudo
e
realiizado no De
epartamento de
Ortopedia do Hospital de
e Xangai jjunto com a Escola de Mediciina de Harvard
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exam
minou a as
ssociação da
d prescriçção inicial de tramadol com a mortalidad
de de
pacie
entes com osteoartritte compara
ada com de
e pacientes
s com presscrição inicial de
analg
gésicos alte
ernativos.
Foram considerrados elegííveis os pa
acientes co
om 50 anos
s ou mais, diagnostic
cados
se no Read
d (códigos de
d terminologia clínicca padrão usado
u
com osteoartritte com bas
na cllínica geral no Reino Unido)
U
entrre 2000 a 2015.
2
Foram conduzidos 5 estu
udos de av
valiação e comparaçã
ão de scorre, comparrando
todas as causas
s de mortalidade entrre pacientes
s que receb
beram presscrição inicial de
tram
madol e pacientes que receberam
m prescrição
o inicial dos
s seguintes medicamentos:
naprroxeno ou diclofenaco
d
o (comume nte prescriitos AINEs não seletiv
vos), celecoxibe
na (um op
ou e
etoricoxibe (inibidores
s da cicloo
oxigenase 2 [COX-2])
) ou codeín
pióide
fraco
o comumen
nte prescrito
o).
Após
s avaliação de 88.902
2 pacientess, Zeng e colaborado
ores demon
nstraram que
q
a
presc
crição inicial de tram
madol está
á associada ao aumento de m
mortalidade
e dos
pacie
entes quando comp
parado co m pacienttes que tiveram
t
A
AINEs desc
critos
inicia
almente para tratame
ento da dorr causada por
p osteoarttrite. Consiiderando que os
participantes com
c
presc
crição iniccial de trramadol tiiveram m aior carga
a de
como
orbidade do
d que aq
queles com
m prescriçã
ão inicial de
d AINEs, o que es
staria
relac
cionado com
m a maior taxa
t
de mo
ortalidade.
Referência: Zen
ng C, Dubreuil M, LaR
Rochelle MR
R, Lu N, We
ei J, Choi H
HK, Lei G, Zhang
Z
Y. A
Association of Tram
madol With
h All-Cause Mortality Among Patients With
Oste
eoarthritis. JAMA.
J
2019
9; 321(10) :969-982.
Alertta submetid
do em 20/0
03/2019 e a
aceito em 20/03/2019
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valiação da
d dor na demência
d
avançada
a
3. Av
A do
or em com
mbinação com
c
a dem
mência é uma
u
condição comum
m que torrna o
recon
nhecimento
o da dor sig
gnificativam
mente mais
s difícil (dev
vido a com
municação verbal
v
preju
udicada), consequent
c
temente su
ua avaliaçã
ão e tratamento, se
endo neces
ssário
assim
m o uso de
e ferramentas que au
uxiliem a avaliar este tipo de accometimento. O
levan
ntamento da
d prevalên
ncia mundia
al de demê
ência apontta até 50%
% dos morad
dores
idoso
os apresen
ntam amba
as as queix
xas simulta
aneamente. O estudo
o utilizou como
princ
cipal parâm
metro a Esca
ala alemã d
de Avaliaçã
ão da Dor em
e Pessoass com Demência
Avan
nçada (PN
NAD-G), além de outras três que são
s
basta
ante utilizadas,
comp
preendendo
o o Instrum
mento de O
Observação
o para Avaliar a Dor em Idosos
s com
Dem
mência (BIS
SAD), o Checklist
C
d
de indicado
ores de Dor
D
Não-Ve
erbal (CNP
PI) e
Algoplus. Além
m disso, foi-se avaliad
da a respo
osta de um
m opióide ((oxicodona) em
relaç
ção ao gru
upo placebo, no qua l demonstrou desse caso, pou
uca significância
terap
pêutica (red
dução de 2,8
2 e 1,6 no
os níveis de
e dor, respe
ectivamentte). Igualmente,
nenh
huma das 3 ferram
mentas ob
bservaciona
ais comple
ementares foi capaz
z de
demo
onstrar um
ma diferenç
ça significa
ativa entre grupos de
e estudo. No entanto, as
corre
elações en
ntre as 4 ferramenttas foram considerad
das com marcadore
es de
moderados a altos. Uma série
s
de po
ossíveis raz
zões para esta
e
observ
vação, tais como
respo
onsividade,, fatores emocionais
e
s, exibição de sinais de dor e a eficáciia do
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analg
gésico na demência
d
avançada
a
ssão tópicos discutidos no artigo. A avaliaçã
ão de
dor e
em populaç
ção vulnerá
ável é com
mplexa, mas possível. A eficácia da interve
enção
na m
melhora do
o paciente foi possív el, embora
a não tenh
ha demonsstrado diferrença
estattística entre
e a intervenção farma
acológica e o grupo pla
acebo.
Referência: Luk
kas A, Hagg
g-Grün U, M
Mayer B, Fischer T, Schuler M. P
Pain assess
sment
in ad
dvanced de
ementia. Va
alidity of t he German
n PAINAD-a
a prospectiive double--blind
randomised pla
acebo-contrrolled trial. Pain. 2019
9; 160(3):7
742-753.
Alertta submetid
do em 20/0
03/2019 e a
aceito em 20/03/2019
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4. Ed
ducação em
e dor em diferente
es culturas
s
A Ed
ducação em
m Neurociê
ência da Do
or (PNE) é uma abordagem efiicaz para a dor
crônica, onde o objetiv
vo do en
nsino pass
sa por en
ntender a história e o
dese
envolvimentto da PNE
E como um
m conceito
o terapêutico, desenv
volvendo maior
m
comp
preensão da
d PNE, o que é e como é us
sado na prática clínicca, de mo
odo a
cons
seguir uma
a maior conscientiza
ação da base
b
de evidências disponível e a
aplic
cabilidade dos
d
resultad
dos à prátiica clínica. No entreta
ando, estass evidências são
muittas vezes proveniente
p
es de popu
ulações cau
ucasianas, de maneirra que sutiilezas
cultu
urais e de gênero po
odem ser importante
es devido a variaçõe
es culturais
s das
crenç
ças e ente
endimento da dor. U
Um trabalh
ho recente realizou u
uma técnic
ca de
entre
evistas estrruturadas com
c
especia
alistas e pa
acientes e muito
m
utiliza
ada para gestão
estra
atégica, cha
amada méttodo Delph
hi, para des
senvolver um
u modelo
o de PNE para a
popu
ulação turc
ca. Este material
m
essta sendo agora avaliado parra verificarr sua
para pacie
eficiê
ência como
o material educacional
e
entes turcos na prática
a clínica.
Referência: Orh
han C, Cag
gnie B, Fav
voreel A, Va
an Loovere
en E, Akel U, Mukhtar NB,
De M
Meulemeestter K, Pas R,
R Lenoir D
D, Meeus M.
M Developm
ment of cul turally sensitive
Pain Neuroscien
nce Education for firstt-generatio
on Turkish patients
p
witth chronic pain:
A mo
odified Delp
phi study. Musculoske
M
elet Sci Prac
ct. 2019; 39:1-9.
Alertta submetid
do em 20/0
03/2019 e a
aceito em 20/03/2019
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Ciên cia e Tecno
ologia

5. Cé
élulas natturais dege
eneram afferentes sensitivos
de linfócito
Natu
ural Killer Cells,
C
ou cé
élula natura
al “killer”, se refere a um tipo d
o, um
glóbu
ulo branco,, que é parrte do siste
ema imune
e inato do organismo
o
e tem a fu
unção
princ
cipal de atu
uar na desttruição de células tum
morais ou infectadas por vírus. Além
disso
o, estas céllulas NK do
o sistema im
mune pode
em infiltrar em tecidoss lesados, como
um n
neurônio em um nerv
vo periféricco, por exe
emplo, e há uma corrrelação en
ntre a
prese
ença de células
c
NK nestes ne
ervos e a severidade
e da algum
mas forma
as de
neurropatias. Aq
qui vale lem
mbrar que as neuropa
atias são do
oenças dolo
orosas crôn
nicas,
carac
cterizadas de maneirra geral pe
ela lesão de
d neurôniios sensoriiais que ve
em a
comp
por os nerv
vos periféric
cos, dentre
e outros.
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Assim
m, um grupo de pesq
quisadores da Univerrsidade Nac
cional de S
Seul, na Co
oreia,
em c
colaboração
o com univ
versidades da Inglate
erra e França, decidiiu investiga
ar as
respo
ostas e as consequên
ncias funcio
onais da intteração de células NK
K no contexto da
lesão
o nervosa periférica
p
em roedoress (ratos) ad
dultos.
Os a
axônios de neurônios
s sensoriaiss degenera
am após a separação
o de seu corpo
c
celular, porém uma lesão
o parcial do
os nervos periféricos
p
pode deixa
ar a integridade
dos axônios da
anificados parcialmen
p
te preservada. Contu
udo, a info
ormação de
e que
houv
ve uma les
são é pass
sada ao si stema imu
une que prrecisa rem over os ne
ervos
lesad
dos permitindo a reg
generação dos mesmos. Este processo
p
de
e destruiçã
ão de
axôn
nios lesado
os é conh
hecido com
mo degene
eração Wa
alleriana e leva ainda a
destrruição de axônios
a
dis
stais ao loccal da lesão
o. Assim, o objetivo d
da degeneração
Walle
eriana é no
obre, auxilia
ar as célula
as do sistem
ma imune na
n remoção
o de “resto
os” de
neurrônios lesa
ados, contu
udo, esta degeneraç
ção genera
alizada con
ntribui com
m os
sinto
omas da do
or neuropática devido a má-adap
ptação do siistema.
Nestte sentido, no atual estudo
e
os pesquisado
ores utilizaram um m
modelo de lesão
parcial de nerv
da sensaçã
vos periféricos suficie nte para causar
c
a pe
erda total d
ão de
picad
da de agulha a partir de 1 dia
a após a lesão
l
nervo
osa em to
odos os animais
subm
metidos ao modelo, co
om recuperração da sensação evo
ocada apen
nas uma sem
mana
depo
ois, quando
o os animais
s mostrara m hipersen
nsibilidade pós-lesão ccaracterística da
dor n
neuropática
a.
Os p
pesquisadorres identific
caram célullas NK que poderiam ser citotóx
xicas de ma
aneira
espe
ecífica aos neurônios sensoriaiss de nervos periférico
os lesados,, assim, outros
o
nervos não sofreriam de
egeneração , como oc
corre na de
egeneração
o Wallerian
na. O
aprim
moramento
o desse mecanismo
m
de degen
neração de
ependente de células
s NK
aumentou a depuração de
e axônios d anificados, resultando
o em níveiss mais baixos de
ade mecânica pós-lesã
ão. Isso foi alcançado
o pela iden
ntificação de um
hiperrsensibilida
gante é o ácido
ligan
nte para o receptor da
as células NK, grupo 2D (NKG2
2D). Este lig
retinóico preco
oce 1 (RAE
E1) e, uma
a vez presente espec
cificamente
e nos neurrônios
sensoriais de nervos perifféricos lesa dos, acaba
a guiando a infiltração
o das célula
as NK
a es
stes neurôn
nios. Atrav
vés de um
ma combina
ação de ablação celu
ular genética e
estim
mulação do complexo citocina-an
nticorpo, os
s pesquisad
dores demo
onstraram que
q
a
funçã
ão das célu
ulas NK reduziu a incid
dência de hipersensibi
h
lidade pós--lesão.
Este mecanism
mo neuroim
mune de de
egeneração
o de axônios sensori ais danificados,
mediada por cé
élulas NK, pode
p
comp lementar a degeneraç
ção Walleri ana, e sugere o
potencial terapêutico de modular a função das células NK
N como fo
orma de te
erapia
para o tratamento de neuropatias.
Referência: Da
avies AJ, Kim
K
HW, G
Gonzalez-C
Cano R, Ch
hoi J, Bac k SK, Roh
h SE,
nson E, Gab
briac M, Kim
m MS, Lee J, Lee JE, Kim YS, Ba
ae YC, Kim SJ, Lee KM
M, Na
John
HS, Riva P, Lattremoliere A, Rinaldi S, Ugolini S, Costigan M, Oh SB
B. Natural Killer
Cells
s Degenera
ate Intact Sensory A
Afferents following
f
Nerve
N
Injurry. Cell. 2019;
2
176((4):716-728
8.e18.
Alertta submetid
do em 05/0
02/2019 e a
aceito em 17/03/2019
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6. Biossíntese
e completa
a de cana binóides e seus análogos nã
ão naturais
s em
leve
eduras
Há m
milênios de anos a Cannabis satiiva L. foi cu
ultivada e utilizada co
omo uma planta
p
medicinal por todo o mu
undo. Cana
abinoides, princípios ativos con stituintes desta
d
f
estu
udados para
a potenciaiis aplicaçõe
es terapêuticas,
plantta, e seus análogos foram
obtendo-se form
mulações de
d Canabino
oides aprov
vadas como
o medicam entos, send
do as
presc
critas em diversos
d
pa
aíses para u
uma série de enfermidades. A p
programaçã
ão de
legallização da cannabis,, a baixa abundanc
cia da qua
antidade d
de plantas e a
comp
plexidade de
d síntese química em
m massa do
os Canabinoides dificu
ultam estud
dos e
o uso
o medicinal da planta.
A pla
antação e o cultivo da
a cannabis geram cus
sto e elevado potencia
al de destrruição
ambiental, devido à neces
ssidade de grande ap
porte nutricional, hidra
atação abso
orção
de lu
uz.
O es
studo apres
sentou um processo de produção de dos principais canabinoid
des –
ácido
o cannabige
erólico, ácido 9- tetra
ahidrocanab
binólico , ácido canab
bidiolico, ác
cido 9
-tetrrahidrocana
abivarínico e ácido ca
anabidivarín
nico – a pa
artir de aççucares sim
mples,
galac
ctose, sinttetizados naturalment
n
te por cep
pas modificadas de Saccharom
myces
cerev
visiae.
Foram projetam
mos a via nativa de
e mevalona
ato para fo
ornecer um
m alto flux
xo de
geranil pirofosffato e intro
oduziu-se u
uma via bio
ossintética hexanoil-C
CoA derivad
da de
múlttiplos organ
nismos e he
eteróloga, introduzind
do-se tamb
bém os gen
nes da Cannabis
que codificam as
a enzimas
s envolvidass na biossíntese do ác
cido olivetó
ólico, bem como
o ge
ene para uma enzima previa
amente de
esconhecida
a com ge
eranilpirofos
sfato,
relac
cionada à atividade
e de gera
aniltransferrase de olivetolato e os genes
g
corre
espondente
es às sintetases de Ca nabinoides
s.
Foi p
possível ob
bter a pro
odução doss Canabino
oides desejjados com a modific
cação
realiz
zada nas cepas. Po
ortanto, o trabalho apresenta uma plata
aforma pa
ara a
produção de Canabinoides naturais e não naturais que permitirá u
um estudo mais
rigorroso desses
s composto
os e poderá
á ser usado
o no desenv
volvimento de tratame
entos
para uma variedade de problemass de saúde
e humana, incluindo seu uso como
analg
gésico.
Referência: Luo
o X, Reiter MA, d'Espa
aux L, Won
ng J, Denby
y CM, Lech ner A, Zhang Y,
es VT, Wan
Grzy
ybowski AT,, Harth S, Lin W, Lee
e H, Yu C, Shin J, Den
ng K Benite
ng G,
Baido
oo EEK, Chen
C
Y, De
ev I, Petzo
old CJ, Kea
asling JD. Complete biosynthes
sis of
cann
nabinoids and their unnatu ral analo
ogues in yeast. N
Nature. 2019;
2
567((7746):123
3-126.
Alertta submetid
do em 20/0
03/2019 e a
aceito em 20/03/2019
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7. In
nibição de
e canais de
e cálcio Ca
aV3.2
Dore
es abdomin
nais são ge
eralmente a
associadas com doenças de cun
nho inflama
atório
como
o a síndrom
me do intes
stino irritáv
vel ou ainda a doença
a inflamató
ória intestin
nal. O
manejo terapêutico ainda
a é bastantte limitado
o seja pela ausência de mecanismos
mole
udescimentto da
eculares en
nvolvidos na fisiopato
ologia dessa
as condições. O recru
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respo
osta inflamatória associado com a condição
c
já instalad
da favorec
ce o
dese
envolvimentto e manuttenção de ssinais e sin
ntomas clínicos caractterísticos de
essas
cond
dições. Tais
s eventos patológico
os impõem redução na qualida
ade de vid
da de
indiv
víduos acom
metidos, alé
ém dos asp
pectos econ
nômicos env
volvidos. A farmacote
erapia
atual envolve o uso de drogas ana
algésicas e anti-inflamatórias, contudo effeitos
adve
ersos relac
cionados ao
o uso de anti-inflam
matórios nã
ão-esteroid
dais ou mesmo
apêutica. Nesse
analg
gésicos opiioides são aspectos n
negativos dessa
d
abordagem tera
N
sentiido, faz-se necessário
o elucidar n ovos alvos terapêuticos cuja inib
bição seja capaz
c
de d
dirimir proc
cessos álgic
cos ou infla
amatórios. Este estudo publicad
do por Pica
ard e
colab
boradores no
n ano de 2019 e pu blicado no British Jou
urnal of Pha
armacology
y traz
evidê
ências que canais de cálcio Cav
v3.2 pré-sin
nápticos localizados e
em fibras tipo C
estão
o envolvido
os na hipe
ersensibilida
ade inflamatória asso
ociada com
m inflamaçã
ão de
baixo
o grau, su
ugerindo-se
e que a in
nibição des
sses canais
s sejam u
uma aborda
agem
terap
pêutica atra
ativa para o alívio da hipersensib
bilidade do cólon.
Referência: Pic
card E, Ca
arvalho FA,, Agosti F,, Bourinet E, Ardid D, Eschalie
er A,
Daulhac L, Mallet C. Inhibition of Cav
v 3.2 calciu
um channels: A new ta
arget for co
olonic
hype
ersensitivity
y associated
d with low--grade infla
ammation. Br J Pharm
macol. 2019. doi:
10.1111/bph.14
4608.
Alertta submetid
do em 21/0
03/2019 e a
aceito em 21/03/2019
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8. Neurônios e células satélites
s
o do tato, dor e
Gâng
glios sensoriais contêm
m neurônio
os responsá
áveis pela transmissão
t
temp
peratura. Estes
E
neurônios são en
nvolvidos por
p células satélites g
gliais (SGCs
s), as
quais
s apresenttam funçõe
es similare
es aos astrrócitos no sistema n
nervoso central.
Sabe
e-se que em
e
situaçõ
ões de do
or crônica ocorre o aumento do númerro de
acop
plamentos com
c
junçõe
es comunica
antes entre
e SGCs, entre neurôn ios e entre
e SGC
e ne
eurônio (SG
GC-neurônio
o), tanto n os gânglios
s trigemina
ais quanto em gânglio
os da
raiz dorsal. Um
m grupo de pesquisado
ores de Isra
ael testou o acoplame
ento nessas
s três
diferrentes confiigurações de
d pares ce
elulares no gânglio trig
geminal (G
GT) isolado e em
cultu
ura de células. Os auttores deste
e estudo injjetaram LPS
S (para ind
duzir inflam
mação
sistê
êmica), e re
ealizaram os
o testes attravés do uso
u
de técnicas de pattch-clamp e uso
do corante Luc
cifer yellow (imperme ável à mem
mbrana pla
asmática) p
para avaliar sua
propagação atrravés das junções pa
os demons
ara outras células. Os
O resultado
stram
que a injeção do corante no cito
oplasma do
os neurônios do (GT
T) gerava uma
fluorrescência lo
ocal que se
e espalhav
va as célula
as satélites
s vizinhas, sugerindo uma
interração entre
e SGC-neurônio no g
gânglio inta
acto. Da mesma
m
form
ma, aplican
ndo o
mesm
mo protoco
olo foi obse
ervado um aumento da
d comunic
cação citop
plasmática entre
SGC--neurônio e entre SGC
C-SGC. A u
utilização de
e inibidores
s de junçõe
es comunica
antes
reduziu de o es
spalhamento deste co
orante, con
nfirmando que
q
o acop
plamento ocorre
o
atrav
vés dessas
s junções. Foi verifficada a presença
p
de
d conduttância junc
cional
bidirecional nas
s três conffigurações de pares, sendo ma
ais intensa a comunic
cação
entre
e SGC-SGC
C. Diferenç
ças nos pe
erfis de co
ondutância na interaçção entre SGCneurrônio e SGC
C-SGC sugerem que estas junç
ções comun
nicantes sã o formadas por
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diferrentes tipos
s de conexinas. Por fim
m, foi testa
ado a influência do aco
oplamento SGCneurrônio na exc
citabilidade
e neuronal. O experim
mento ocorreu através da aplicaçã
ão de
3 differentes tip
pos de corrrentes em neurônios
s (correntes
s supralim iares, corre
entes
longa
as com am
mplitude sufficiente parra levar a disparos
d
e série de pu
ulsos) durante a
desp
polarização ou hiperpo
olarização d
da SGC aco
oplada. Os resultados mostram que
q
a
hiperrpolarização da SGC leva ao aum
mento de limiar de dis
sparo do po
otencial de ação
e red
dução da frequência de
d dispaross deste neurônio acop
plado. Já a despolariz
zação
da S
SGC levou a uma menor
m
latên
ncia e aum
mento do número d os disparo
os do
neurrônio acopla
ado. Dessa
a maneira, associa-se
e a hiperexcitabilidade
e dos neurrônios
em s
situações de
d dor com
m o aumentto das junç
ções comunicantes en
ntre esses tipos
celulares, assim
m como a redução da
a excitabilidade neuro
onal pela h
hiperpolariz
zação
de SGC acoplad
da, demons
strando nov
vo mecanismo envolvido na dor ccrônica.
Referência: Spray DC, Ig
glesias R, S
Shraer N, Suadicani
S
SO,
S
Belzer V, Hanste
ein R,
Hana
ani M. Gap
p junction mediated
m
ssignaling between sattellite glia and neuro
ons in
trige
eminal gang
glia. Glia. 2019; 67(5)):791-801.
Alertta submetid
do em 20/0
03/2019 e a
aceito em 20/03/2019
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9. Associações entre do
or nas cos
stas na ida
ade adulta e a forma
a da colun
na na
velh
hice
A do
or nas costa
as é uma condição mu
usculoesquelética e uma desorde
em multifatorial
comp
plexa, a qu
ual se evide
encia em to
odo o mundo e é uma das princcipais causa
as de
anos
s vividos co
om incapac
cidade. Esta
a condição afeta pess
soas de tod
das as idad
des e
suas
s consequê
ências tan
nto para o indivídu
uo quanto para a sociedade são
cons
sideráveis. Estudos re
ecentes de
emonstrara
am que ca
ada indivíd uo possui uma
form
ma de coluna intrínse
eca que é parcialme
ente mantid
da durante
e as altera
ações
postu
urais. Um estudo enttão examin ou se a do
or nas costas na idad
de adulta estava
associada à forma da coluna aos 6
60-64 anos
s de idade. Os dadoss foram ob
btidos
atrav
vés de 140
05 participa
antes da P esquisa Na
acional de Saúde e D
Desenvolvim
mento
do M
MRC, num estudo
e
de coorte
c
de n
nascimento britânica. As
A dores na
as costas foram
f
verifficadas aos 36, 43, 53
5 e 60-64
4 anos dura
ante entrev
vistas com enfermeiros. A
form
ma da colun
na toracolo
ombar foi g
gerada usa
ando imagens de abssorciometria de
os. Modelo
raio--X de duplla energia lateral av aliadas na idade de 60-64 ano
os de
regre
essão linea
ar foram usados
u
parra testar associações
a
s de modo
os de form
ma de
colun
na com: (1
1) exposiçã
ão cumulattiva à dor nas costas; (2) rela
atos de dor nas
costa
as durante diferentes períodos d
da vida adulta. Após o ajuste parra o sexo, maior
m
expo
osição cumu
ulativa à do
or nas costtas na vida
a adulta foi associada com disco L4-5
em fforma de cunha
c
(esco
ores SM4 iinferiores) e espaços discais me
enores (escores
SM8 maiores) em
e ambos os sexos. Além disso
o, o relato de dor nass costas ao
os 53
anos
s e/ou 60-6
64 anos foi associado com meno
or espaço no
n disco L4
4-5 em hom
mens,
mas não em mulheres.
m
Esses acha
ados sugerrem que a dor nas ccostas na idade
adultta pode esttar associad
da a variaçções específficas nas fo
ormas da co
oluna na ve
elhice
preco
oce.
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Referência: Muthuri SG, Pavlova
P
AV
V, Saunders
s FR, Hardy
y RJ, Grego
ory JS, Barrr RJ,
Marttin KR, Adams JE, Kuh
h D, Aspden
n RM, Coop
per R. Assoc
ciations bettween back
k pain
acros
ss adulthoo
od and spin
ne shape in
n early old age
a
in a Brritish birth ccohort. Sci Rep.
2018
8; 8(1):163
309.
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