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1. U
Uso de opioides, inttensidade
e da dor, idade e arquitetura
a
a do sono
o em
pacientes com
m fibromia
algia e insô
ônia
Aprox
ximadamentte 80% dos pacientes co
om dor crôniica generaliz
zada apresen
nta insônia. Ainda
que o
os opioides sejam
s
prescrritos comum
mente para melhorar
m
o so
ono, há falta
a de evidências de
que e
eles melhore
em o sono e até mesmo a dor.
Atuallmente, há evidências
e
que demonst ram que o uso
u
de opioid
des interrom
mpe o proces
sso do
urotransmiss
sores envolv
vidos na reg
gulação do estado
e
sono por interagir com receptores e neu
acord
dado/adorme
ecido. Um estudo
e
com pacientes queimados as
ssociou o usso de opioid
des ao
sono mais fragmentado.
Tendo em vista o exposto ac
cima, o obje
etivo do estu
udo em ques
stão foi verifficar os efeittos do
de opioides sob
s
o sono de
d pacientes com fibromialgia.
uso d
Partic
ciparam do estudo
e
193 pacientes
p
co
om fibromialg
gia, dos qua
ais 65 faziam
m uso de opioides.
Todos os pacientes sentiam
m dor em qu
uatro ou ma
ais quadranttes corporai s por 3 me
eses e
des para do
ormir por 6 meses. Os pacientes tiveram
t
a qu
ualidade do sono
tinham dificuldad
sada e relacionada com uso de med icação e inte
ensidade da dor.
analis
Os dados enconttrados sugerem que o uso de opio
oides está associado co
om o aumen
nto da
uldade para adormecer entre pacie
entes de me
eia idade e idosos, e q
que seu uso
o está
dificu
assoc
ciado com mudanças
m
no padrão de
e sono em todas as id
dades. Além
m disso, os dados
sugerrem uma associação ma
ais fraca enttre o uso de opioides e diminuição
d
d
do sono proffundo,
e aum
mento do so
ono em estág
gios mais lev
ves. Eles tam
mbém sugerrem uma liga
ação parcial entre
o uso
o de opioide
es e maior chance de a
acordar no meio do son
no, porém e
essas associiações
neces
ssitam de mais investiga
ações.
Mais uma vez o uso
u
de mediicação de m aneira não racionalizada
r
a, especialm
mente de opioides,
sto em chec
ck, pois mes
smo que eless gerem em
m algum grau
u, alívio da dor, seu uso traz
é pos
inúmeras complic
cações, como dependên cia e piora do
d sono. Ess
ses fatos dev
vem levar a todas
asses da áre
ea da saúde
e a pensar s obre o uso racional de opioides; e também, difundir
as cla
entre
e os paciente
es outras me
edidas de co ntrole da do
or.
Referrência: Curtis AF, Miller M1, Rathin
nakumar H, Robinson M, Staud R, B
Berry RB, McCrae
M
CS. O
Opioid use, pain
p
intensitty, age, and sleep architecture in patients with fibromyalgia and
insom
mnia. Pain. 2019;
2
160(9):2086-2092
2.
Alerta
a submetido
o em 22/09/2
2019 e aceitto em 22/09/2019.

2. A utilidade da combinação dos
s resultado
os dos que
estionário
os de avaliação
da d
dor neurop
pática com
m o Teste S
Sensorial Quantitati
Q
ivo
Os in
nstrumentos desenvolvid
dos na anál ise da dor propõem-se a evitar o caráter sub
bjetivo
dessa
a, o que fav
vorece a alc
cançar um d
diagnóstico preciso das patologias.. Para auxiliiar na
difere
enciação enttre dor neurropática e nã
ão neuropáttica elaborou
u-se a Avalia
ação dos Sinais e
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Sinto
omas Neurop
páticos de Leeds
L
(LANS
SS). Em con
ntrapartida, a Escala de
e dor neuropática
(NPS) apenas quantifica
q
e qualifica e
esse desconforto. Com importante
e participaçã
ão no
nóstico da pa
atologia, o Teste
T
Sensorrial Quantita
ativo (QST) possui a fun
nção de avalliar os
diagn
sinais
s sensoriais de ganho ou
u perda.
Devid
do as caractterísticas frequentementte presentes
s na dor neu
uropática, o estudo comparou
os re
esultados do
os questionários LANSS
S e NPS em
m relação a hipersenssibilidade da
a pele
autorrreferida com
m o teste de
d cabeceira
a, os descrittores de que
ente ou frio
o; e dor con
ntínua
autorrreferida com
mparados com a alodin
nia mecânic
ca e hiperalg
gesia térmicca avaliadas
s pelo
QST. Foram sellecionados 617 pacienttes com do
or neuropáttica de dife
erentes etiologias
prove
eniente do banco
b
de dados da Rede
e Alemã de Pesquisa sobre Dor Neu
uropática (D
DFNS).
Os re
esultados ap
pontaram qu
ue LANSS e NPS tratam
m especificam
mente da viv
vência da do
or e o
QST d
da sensibilid
dade sensorial. Dessa forrma, os questionários nã
ão podem se
er utilizados como
única
a fonte no diagnóstico e nem na esco
olha de trata
amentos, ma
as devem se
er vistos com
mo um
meio de rastrearr particularid
dades dessa dor e o qua
anto podem afetar nas atividades diárias
d
dos p
pacientes. Pa
ara otimizar o tratamen
nto, pode-se combinar a utilização d
dos question
nários,
considerando que cada instrrumento ava
alia caracterrísticas diferentes que sse compleme
entam
atamento.
no tra
Referrência: Giertthmühlen J, Schneider U, Seemann
n M, Freitag
g-Wolf S, Ma
aihöfner C, EnaxKrum
mova EK, Aza
ad SC, Üçeyller N, Birkleiin F, Maier C,
C Tölle T, Trreede R-D, B
Baron R. Can
n selfreporrted pain characteristic
c
cs and bed
dside test be used fo
or the asse
essment of pain
mech
hanisms? An
n analysis of
o results off neuropath
hic pain que
estionnaires and quantiitative
senso
ory testing. Pain. 2019; 160(9):209 3-2104.
Alerta
a submetido
o em 22/09/2
2019 e aceitto em 22/09/2019.

3. E
Efeitos do cortisol sobre
s
a d
dor viscera
al e somá
ática na s
sensibilidade e
med
do relacion
nada à dor
r entre hom
mens e mulheres
O corrtisol é um importante hormônio
h
en dógeno, sec
cretado pelas
s glândulas suprarrenais
s, que
está em níveis mais
m
elevado
os pela man
nhã e relaciionado com o controle do estresse
e seus
m grandes im
mpactos na saúde do se
er humano. A dor viscerral provoca maior
distúrbios causam
q
relacion
nam a dor visceral
estresse e medo em relação a somática.. Ainda não há estudos que
S
assim
m, foi realizad
aio clínico randomizado controlado com
c
a
do um ensa
com o cortisol. Sendo
ação de hid
drocortisona ou placebo . A amostra
a foi constittuída de hom
mens e mulheres
utiliza
saudá
áveis que nã
ão fazem uso
o de nenhum
ma substânciia.
dizagem e medo
Para isto avaliou
u-se a sens
sibilidade, cclassificação da intensid
dade, aprend
zir a dor viscceral foi intrroduzido um balão retal,, e a dor som
mática
relacionada à dorr. Para induz
e
térrmicos na re
egião do antebraço. O es
studo foi rea
alizado no pe
eríodo
foi induzida por estímulos
arde, onde os níveis de cortisol estão baix
xos, e colettou amostra
a da saliva para
da ta
deterrminar os nííveis de corttisol. Com issso avaliou o limiar de dor viscera l e somática
a pelo
questtionamento de quão do
oloroso/desa
agradável de
e 0 a 100 era o estím
mulo, além de
d ter
avalia
ado a expres
ssão facial.
Os re
esultados de
emonstraram
m que a hidrrocortisona aumentou
a
o nível de co
ortisol e redu
uziu a
dor v
visceral, no entanto,
e
não
o teve efeito sobre a som
mática quand
do comparad
do com o pla
acebo.
Em n
níveis cognitivos como
o o medo em relação à dor houve alteraçã
ão no grup
po da
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hidro
ocortisona re
elacionado as
ssim com o aumento do
o cortisol, alé
ém disso hou
uve uma peq
quena
difere
ença entre sexo
s
sendo observado
o
u
uma maior te
endência para hiperalge
esia em mulh
heres.
Como
o não foram
m observado
os efeitos na
a dor somáttica são nec
cessários no
ovos estudos
s com
novos
s limiares de
e dor e diferença entre ssexos.
Referrência: Bens
son S, Sieb
bert C, Koe
enen LR, En
ngler H, Kleine-Borgma
ann J, Bing
gel U,
Icenh
hour A, Elsen
nbruch S. Co
ortisol affectts pain sensitivity and pa
ain-related e
emotional lea
arning
in experimental visceral
v
but not somaticc pain: a ran
ndomized con
ntrolled stud
dy in healthy
y men
women. Pain
n. 2019;160((8);1719–17
728.
and w
Alerta
a submetido
o em 22/09/2
2019 e aceitto em 22/09/2019.

4. Effeitos do álcool
á
na modulação
m
o condicio
onada da dor
d
A cre
ença nas prropriedades do álcool p
para aliviar a dor remonta a antigu
uidade e ainda é
comu
um. Além de
e sua ação analgésica, o álcool tam
mbém pode influenciar no humor, o que
reque
er considera
ação como influência in
ndireta na dor.
d
Com base
b
nessas considerações o
objettivo da pesquisa foi investigar os efe
eitos do álco
ool na Somação Tempora
al da Dor (S
STD) e
na Modulação Co
ondicionada da Dor (MC
CD). Os crité
érios de exclusão foram
m ingestão re
egular
nalgésicos, doença
d
agud
da ou crônicca grave, tra
anstornos re
elacionados ao uso de álcool,
á
de an
etc. A amostra fo
oi composta por 39 parti cipantes com
m idade entrre 30 e 60 an
nos.
Para isto, ocorreram 3 sessõ
ões de teste , sendo avaliada a sens
sibilidade do
olorosa térmica ao
epois da adm
ministração d
de álcool em
m duas doses
s (D1: 0,045
06%),
calor: antes e de
5%; D2: 0,0
ual os partic
cipantes classificaram ve
erbalmente a intensidade
e percebida e o desagra
ado de
na qu
0 (“não doloroso / desagradá
ável”) a 10 ((“extremamente doloros
so / desagra
adável”). Tam
mbém
m submetido
os ao Questtionário de P
H
em q
quatro mom
mentos
foram
Perfil dos Estados de Humor
para rastrear as mudanças de humor.
eu evidências do aumentto da MCD em
e doses mo
oderadas de
e álcool, enquanto
O esttudo fornece
que nenhum efe
eito na STD
D foi observ
vado. Não se
s observou melhora n
no humor após a
stão de álcool. Assim, os
o achados ssugerem que a redução
o da dor apó
mo de
inges
ós o consum
álcoo
ol observada resultou de
e verdadeira
as propriedad
des analgésicas do álcoo
ol, e não de
e suas
proprriedades em
mocionalmente modulad
doras. Os effeitos analgésicos do á
álcool podem
m ser
impulsionados mais
m
pelo au
umento da iinibição da dor endógena do que pelo bloque
eio de
anismos excitatórios. De
este modo, a MCD defic
ciente pode ser um fato
or de risco para
p
o
meca
desen
nvolvimento de transto
ornos relacio
onados ao uso
u
de álcoo
ol em indiv
víduos com maior
vulne
erabilidade à dor. Até on
nde se sabe,, esse foi o primeiro
p
estu
udo a investtigar os efeittos do
álcoo
ol na modulação da dor endógena.
e
Referrência: Horn
n-Hofmann C,
C Capito ES
S, Wolstein J,
J Launtenba
acher S. Acu
ute alcohol effects
e
on

conditioned

pain

mo
odulation,

b
but

not

temporal
t

summation

of

pain.

Pain.

63-2071.
2019;160(9):206
a submetido
o em 22/09/2
2019 e aceitto em 22/09/2019.
Alerta

5. Le
embrando
o da dor da
a cirurgia um ano de
epois
O grrande núme
ero de indivíduos com
m dor crôniica levou pesquisadore
p
es canadens
ses a
indag
garem o mo
otivo por trrás desta affirmação, onde se ana
alisa experiê
ências de dor na
infância, pois são lembradas
s por muito
o tempo apó
ós o ocorrido
o. Entretantto, essa me
emória
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pode ser fidedig
gna ao acon
ntecimento o
ou enviesada com o pa
assar dos a
anos, tornan
ndo-se
tende
enciosa com
mo uma expe
eriência maiss dolorosa do
d que realm
mente foi de
evido a fatorres de
risco,, tornando-s
se propenso a ter maiorr aflição em receber cuid
dados de sa úde e possu
uir um
limiarr de dor men
nor em expe
eriências futu
uras.
A lite
eratura mosttra que pesso
oas com ele vados níveis
s de ansiedade identifica
am mais situ
uações
consideradas porr elas ameaç
çadoras, aca
arretando nu
uma superestimação da dor em si, porém
p
ores de anssiedade gerrais e seus
s impactos negativos nessa
não se investigou os fato
m da lembran
nça em longo
o prazo da dor
d pós-operratória. Destte modo, o estudo
e
recorrdação, além
exam
minou a sens
sibilidade à ansiedade,
a
d
dor catastróffica e ansied
dade à dor d
de 237 crian
nças e
adole
escentes que
e passaram por cirurgiia de grande porte, sendo alisado s em nível basal
(norm
mal), 48 a 72
2 horas após
s a cirurgia e no 6º e 12
2º mês poste
eriormente.
Verifiicando os re
esultados, observa-se
o
q
que a sensibilidade à ansiedade,
a
d
dor catastrófica e
ansie
edade à dor contribuem para uma v
visão negativ
va maior da dor, sendo que na avaliação
do 6º
º e 12º mês
s foi apresen
ntado um esscore superior ao do nív
vel basal (m
momento anttes da
cirurg
gia). Sendo assim, é infferido que p
pelo passar do
d tempo po
ode ocorrer uma distorç
ção da
memória da dor, maximizand
do essa perccepção.
oom B, Pavlo
ova M, Camp
pbell F, Isaac L, Pagé MG
G, Stinson J, Katz
Referrência: Noel M, Rosenblo
J. Re
emembering the pain off surgery 1 year later: a longitudin
nal examinattion of anxiety in
childrrens pain me
emory development. Paiin. 2019, 16
60(8):1729-1
1739.
Alerta
a submetido
o em 22/09/2
2019 e aceitto em 22/09/2019.

Ciênciia e Tecnologia

6. A sinalização da via IRE1a – X
XBP1 em leucócitos
s controla
a a biossín
ntese
de p
prostaglan
ndina e dor
r
Norm
malmente, le
esões tecidu
uais ativam respostas locais rápidas, coorden
nadas por células
c
imunes, que têm
m como funç
ção inicial a resolução da
d lesão. Enttretanto, essse processo pode
acompanhad
do de sinais inflamatóri os como a dor. Durante a respossta inflamató
ória é
ser a
reque
erido altos níveis de síntese pro
oteica, dobrramento, modificação
m
e tráfico dessas
d
prote
eínas, que são
s
eventos
s regulados pelo retículo endoplasmático (RE)). No entan
nto, a
síntes
se e manipu
ulação exces
ssiva dessas proteínas, podem levar a um acum
mulo de protteínas
desdo
obradas nes
sta organela,, provocando
o celular cha
amado de “e
estresse do RE” e
o um estado
subse
equente ativ
vação de um
m sistema ressponsável po
or tentar eliminar o exce
esso de protteínas
desdo
obradas (unfold protrein
n response - UPR). A via
a IRE1a–XBP
P1 é um ram
mo evolutivam
mente
conse
ervado do sistema
s
UPR
R, responsáv
vel por mantter a homeo
ostase do R
RE. No entan
nto, a
fisioló
ógica conseq
quência da ativação da via IRE1a-X
XBP1, nos leucócitos du
urante uma lesão
e/ou inflamação dos tecidos, permanece em grande parte inexplorada.
A sinalização da via IRE1a–X
XBP1 medeia
a a rápida in
ndução de citocinas pró--inflamatória
as em
as mieloides
s. Esta via também tem
m sido asso
ociada com a regulação
o do metabo
olismo
célula
lipídic
co, que é central na prog
gramação de
e funções da
as células im
munes em sittuações saud
dáveis
e na
a presença de alguma patologia. No entanto, a ativaç
ção da via IRE1a–XBP1 em
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leucó
ócitos, que participam
p
da
d dor induzzida por fatores inflama
atórios, aind
da não tinha
a sido
estud
dada. Dessa forma, nós examinamo
os se a via de
d sinalizaçã
ão do IRE1a –XBP1, intríínseca
em leucócitos, controla a transcrição
o e programas metab
bólicos que poderiam estar
cados na infflamação e desenvolvime
d
ento da dor.
implic
Inicia
almente, nós
s mostramos
s por análise
es transcriptô
ômicas, que células den
ndríticas derivadas
da medula óssea de camundongos, trata
adas com agonistas de receptores de
mento
e reconhecim
adrões, depe
endiam da sinalização
s
d
da via IRE1a
a para a expressão ade
equada dos genes
de pa
envolvidos no metabolismo
m
dos eicosan
noides. Em sequência, utilizando cé
élulas dendríticas
enientes de animais IRE
E1a cre/flox
x, com deficiência de IR
RE1a apenass em leucóc
citos e
prove
tratad
das com es
stímulos inflamatórios, foi possível verificar um
m prejuízo na expressã
ão de
prosttaglandina-endoperóxido
o
(Ptge
es/mPGES-1).

sintase

Consequentemente,

2

(Ptgs2//Cox-2)

essas

céllulas

e

prostaglan dina

sintetizaram

me nores

E

sintase

níveis

de

prosttaglandinas, incluindo o mediado
or lipídico pró-algésico
p
PGE2. Em
m sequência
a, foi
confirrmado em células leuc
cocitárias prrovenientes de humano
os, que a ssinalização da
d via
IRE1a
a, induzida por estímulo inflamatórrio, ativa a forma funcional do fattor de transcrição
XBP1
1, que se lig
ga aos genes
s PTGS2 e P
PTGES induz
zindo diretam
mente as su
uas expressõ
ões, e
conse
equentemen
nte permitind
do uma robu
usta produçã
ão de PGE2. Como tam
mbém, verific
camos
que a perda seletiva de IRE1
1a ou XBP1 e
em leucócito
os induziu uma diminuiçção na biossíntese
de PG
GE2, in vivo
o, após utilização de esttímulos pró-iinflamatórios
s e foi obse rvada reduç
ção da
nocic
cepção em modelos comportamenttais dependentes de PG
GE2 e de d
dor pós-cirú
úrgica.
Esses
s dados com
mportamenttais foram cconfirmados quando uttilizarão peq
quenas molé
éculas
bloqu
ueadoras da ativação de
e IRE1a. De
essa forma, a modulação da sinaliza
ação IRE1a–
–XBP1
pode ser útil parra induzir um
ma melhor a
analgesia, co
om a objetiv
vo de melho
orar o contro
ole da
dor e possivelme
ente reduzir o uso de opiioides.
Referrência: Cho
opra et al. IRE1a–XBP
P1 signaling
g in leukoc
cytes contro
ols prostaglandin
biosy
ynthesis and pain. Scienc
ce 365, 248 (2019). 10.1126/scienc
ce.aau6499.
Alerta
a submetido
o em 30/08/2
2019 e aceitto em 30/08/2019.

7. Liiberação da
d interleu
ucina-1 de
epende da ativação do recepto
or Toll-like
e4
A artrite gotosa ou
o gota, é um
ma doença m
metabólica caracterizada
c
a pelo acúmu
ulo e cristaliização
cido úrico (MSU) nas articulações.
a
Ela pode ser
s
dividida em 4 fases , a hiperuricemia
de ác
assintomática, os
o ataques agudos, pe ríodos interrcríticos que
e ocorrem e
entre os ataques
ém são assintomáticos,, e os tofos
s, que são a cronificaçção da doença e
agudos e també
mprometimen
nto das artiiculações. É a artrite inflamatória que mais atinge
a
envolvem o com
ens acima de
e 40 anos de
e idade e mu
ulheres na menopausa.
m
home
O ata
aque agudo tem
t
duração
o média de 6 dias, contu
udo, se não tratado,
t
oco rre cada vez
z mais
com maior frequência e te
em aumento
o no tempo
o de sua duração,
d
faccilitando ain
nda o
ofos. A dor decorrente do ataque agudo é de
escrita como
o uma das piores
surgimento de to
s que o humano pode ex
xperimentar.. Dentre as terapias
t
disp
poníveis, os anti-inflama
atórios
dores
não esteroidais, alopurinol, colchicina e corticoste
eroides são as medicaçções de primeira
d
a gota
a é uma doe
ença difícil de
d tratar dev
vido aos efe
eitos adverso
os das
escolha. Apesar disso,
pias
terap

existen
ntes,

bem

como

con
ntraindicaçõe
es

associad
das

a

com
morbidades

como

hiperrtensão e ins
suficiência renal. É valid
do menciona
ar que cerca
a de 74% do
os indivíduos
s com
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gota tem ainda hipertensão
h
e,
e portanto, são refratárrios a algum
mas medicaçõ
ões que poderiam
a
com gota.
ser utilizadas em indivíduos apenas
e dos cristaiss de MSU de ativar célu
ulas fagocíticcas residenttes da
ntemente, a capacidade
Recen
articu
ulação para liberar interlleucina 1 be ta (IL-1B) fo
oram demon
nstradas, o q
que motivou o uso
de te
erapias direcionadas ao controle
c
dessta citocina. A IL-1B é crrucial para o recrutamen
nto de
neutrrófilos, que é a princip
pal caracteríística da infflamação na
a gota, e a ge ligando-se ao
recep
ptor IL-1 do
d tipo 1 (IL-1R1).
(
A
Assim, atualmente estã
ão disponív
veis na clín
nica o
canak
kinumab e a anakinra, bloqueador
b
d
da IL-1B e o antagonista
a sintético d
do receptor IL-1R.
I
No e
entanto, os pacientes precisam
p
serr monitorad
dos de perto
o quanto a possíveis efeitos
e
colate
erais e tolerrância ao tratamento. Asssim, o ente
endimento do
o exato meccanismo envolvido
na lib
beração de IL-1B induzid
da por MSU a
ainda precisa de avanços.
Neste
e sentido, um
m estudo de
e um grupo d
de pesquisad
dores brasile
eiros, da Uni versidade Fe
ederal
de Ub
berlândia (U
UFU) e da Universidade de São Paulo (USP), de
emonstraram
m que a libe
eração
de IL
L-1B é media
ada pelos re
eceptores To
oll-like 4 (TL
LR4) e o receptor de po
otencial trans
sitório
vaniló
óide, o mesm
mo ativado por pimenta
a vermelha (TRPV1).
(
Ele
es demonstra
aram ainda que a
libera
ação de oxid
do nítrico me
edeia estas respostas em macrófagos, células d
do sistema imune
i
que estão envolvidas na lib
beração de IL-1B nas articulações
a
. Ainda, o e
estudo cons
seguiu
ntar algumas
s hipóteses que
q
indicam o possível envolviment
e
o dos recepttores TLR4 com
c
a
levan
pré-d
disposição a gota causad
da pela hiperruricemia.
O esttudo também
m reforça o uso clínico d
de terapias que tenham
m como alvo o controle da
d IL1B, seja por lig
gação a cittocina ou a
ao seu rece
eptor, como
o canakinum
mab e anakinra,
aindicações ou são refrratários a outros
o
medicações muitto uteis naqueles que têm contra
sim, este estudo impo rtante, de um
u
grupo de
d pesquisad
dores brasilleiros,
tratamentos. Ass
xe avanços no
n entendim
mento dos m
mecanismos envolvidos na indução da artrite gotosa
g
troux
que p
podem resulttar na melho
oria do trata
amento deste
es indivíduos
s.
Referrência: Mon
nosodium urrate crystal interleukin
n-1B release
e is depend
dent on To
oll-like
recep
ptor 4 and transient receptor
r
pottential V1 activation. Rossato MFF, Hoffmeistter C,
Trevisan G, Beze
erra F, Cunh
ha TM, Ferre
eira J, Silva
a CR. Rheum
matology (Ox
xford). 2019
9. pii:
59. doi: 10.1
1093/rheumatology/kez 259
kez25
Alerta
a submetido
o em 02/09/2
2019 e aceitto em: 02/09
9/2019.

8. O receptor P2Y14 esttá express
so em célu
ulas satelitais gliais
s
A ativação das células
c
satelitais gliais (SGCs) nos
s gânglios trrigeminais ((TG) é crític
ca em
s orofaciais anormais
a
co
omo na lesão
o nervosa e nas condiçõ
ões inflamattórias.
várias sensações
GCs express
sam vários subtipos de rreceptores purinérgicos
p
P2, contribu
uindo para o início
As SG
e ma
anutenção da dor neuro
opática. O rreceptor P2Y
Y14, um rec
ceptor acopla
ado à prote
eína G
ativado pela glic
cose difosfatto de uridin
na (UDP) e outros açúc
cares da UD
DP, medeia vários
v
cos, incluindo
o o sistema imune, inflamação e dor.
eventtos fisiológic
O esttudo demons
stra a expre
essão e identtificação funcional do receptor P2Y1
14 nas SGCs. Para
isto, as SGCs fo
oram isoladas a partir d
de TG de rato e a exprressão do re
eceptor P2Y14 foi
sada usando
o a técnica de
d imunofluo
orescência. A proliferaçã
ão e viabilida
analis
ade celular foram
avalia
adas por con
ntagem celu
ular. O resul tado demon
nstrou a pres
sença do recceptor P2Y1
14 nas
SGCs
s e que o tratamento com
c
UDP ‐ glicose aum
mentou a proteína do á
ácido fibrilar glial,
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umm
marcador com
mum para a ativação glia
al. Além diss
so, a UDP ‐ glicose
g
extra
acelular aumentou
gulada por ssinal extrace
elular (ERK),, quinase c ‐ Jun N ‐ terrminal
a fosforilação de quinase reg
e foram abo
olidas pelo in
nibidor do re
eceptor P2Y14 (PPTN). A PCR em tempo
t
(JNK)) e p38, que
real e o ensaio de ELISA demonsttraram que a UDP-glicose extraccelular melhorou
ão de interle
eucina-1β (IL
L-1β) e quim
miocina CCL2
signifficativamentte a liberaçã
2 (CCL2), que foi
abolid
da pelo PPTN
N e significattivamente re
eduzida pelo
os inibidores da MEK / ER
RK (U0126) e p38
(SB202190).
s achados provaram
p
diretamente a presença funcional do
o receptor P
P2Y14 nas SGCs.
S
Esses
Tamb
bém foi veriificado que a ativação d
do receptor P2Y14 esta
ava envolvid
da na ativação de
SGCs
s, fosforiland
do MAPKs e promovend
do a secreç
ção de IL ‐ 1β e CCL2
2 via ERK e p38.
Entre
etanto, é necessário inv
vestigar a fu
unção do rec
ceptor P2Y14 na dor ne
europática in
n vivo
para sugerir que
e possa ser usado com
mo um alvo terapêutico inovador pa
ara o tratam
mento
gésico de dor trigeminal..
analg
Referrência: P2Y1
14 receptor is function ally express
sed in satelllite glial ce
ells and mediates
interlleukin-1β an
nd chemokin
ne CCL2 secrretion. Lin J, Liu F, Zhang YY, Song
g N, Liu MK,, Fang
XY, L
Liao DQ, Zho
ou C, Wang H,
H Shen JF. J Cell Physio
ol. 2019; 234
4(11):21199
9-21210.
Alerta
a submetido
o em 09/09/2
2019 e aceitto em 09/09/2019.

9. A IL-6 diminui a exp
pressão do
o canal de
e potássio KV1.4 em
m nocicepttores
em u
um modelo da síndr
rome de v ibração mão-braço
m
A dorr crônica mu
uscular é um
m sintoma in capacitante,, que acaba afetando a q
qualidade de
e vida
dos indivíduos. Constitui como princip
pal sintoma da Síndro
ome de vib ração mão--braço
VS), que es
stá relaciona
ada ao tipo
o de ocupaç
ção, sendo que a exp
posição vibrrações
(HAV
preju
udiciais em trabalhadores cujo trrabalho env
volve manejjo de ferra
amentas elé
étricas
vibratórias. O es
studo foi rea
alizado com um modelo para reprod
duzir as vibrrações mecâ
ânicas
c
baixas frequências,, induzindo hiperalgesia,
h
, que consiste em
na a pata traseirra de ratos, com
zir o limiar através
a
do estimulo
e
meccânico de altta duração no
n músculo gastrocnêmico. O
reduz
objettivo desse modelo
m
era avaliar a el evação da interleucina- 6 (IL-6), q
que aumentta em
situaç
ções

de

estresse

em
e

relação
o

ao

esttímulo

mecânico,

co
orrelacionand
do

a

hiperrexcitabilidad
de com cana
ais de potásssio voltagem
m dependen
nte (KV), rellacionados com
c
a
manu
utenção do potencial de
e ação das m
membranas, mais espec
cificamente a subunidad
de 1.4
(KV1.4). Os res
sultados dem
monstraram que além da vibração
o induzir a hiperalgesia por
mulos mecân
nicos, a mes
sma estava ligada ao aumento
a
dos níveis de IL-6 no mú
úsculo
estím
produ
uzindo ainda
a a regulação negativa d
do KV1.4 no
os nociceptores, ou seja
a, uma dimin
nuição
da ex
xpressão de
esses canais
s,sendo essa
a uma regu
ulação dependente da g
glicoprotéina
a 130
(gp13
30), que é uma
u
proteína
a de membra
ana que constitui o receptor de IL-6
6, importante
e para
a tra
ansdução de
e sinal. A regulação n
negativa de KV 1.4 se
eria ainda ssuficiente para a
hiperralgesia do músculo,
m
alé
ém da hipere
excitabilidade. Sendo assim, a IL-6 tem um pap
pel na
regulação negatiiva da expre
essão do KV
V 1.4 atravé
és do gp130
0, levando â persistênc
cia da
o um campo a ser mais explorado p
para o tratam
mento
hiperralgesia e hiperexcitabilidade, sendo
da Sííndrome de Vibração
V
Mão-Braço.
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Referrência: Alvarrez P, Bogen
n O, Levine JD. Interleukin 6 decrea
ases nocicep
ptor express
sion of
the p
potassium ch
hannel KV1.4 in a rat m
model of hand-arm vibrration syndro
ome. Pain. 2019;
160(8
8):1876-188
82.
Alerta
a submetido
o em 22/09/2
2019 e aceitto em 22/09/2019.

10. C
Catepsina E em neu
utrófilos e dor na esclerose múltipla
A do
or é um sintoma
s
deb
bilitante em
m pacientes com escle
erose múltiipla, todavia, os
meca
anismos subjjacentes à dor
d relaciona
ada a tal co
ondição não é completa
amente eluciidada.
Este estudo con
nduzido por Harada e colaboradorres demonsttrou que a catepsina E em
d
mento de alodinia mecân
nica durante a encefalom
mielite
neutrrófilos contriibui para o desenvolvim
autoimune experrimental. O grupo
g
demo nstrou que animais
a
com
m deleção tottal de cateps
sina E
m altamente resistentes ao desenvo
olvimento de
e alodinia me
ecânica. O g
grupo demon
nstrou
foram
aume
ento de neuttrófilos nos gânglios da raiz dorsal da medula espinal e qu
ue a transferência
adopttiva de neu
utrófilos esttimulados ccom MOG induziu
i
alod
dinia mecân
nica nos an
nimais
recipientes. No entanto, o lim
miar nocicep
ptivo não foi alterado qua
ando neutró
ófilos provenientes
animais com
m deleção total
t
de cattepsina E foram
f
trans
sferidos ado
optivamente para
de a
camu
undongos no
ormais. O estímulo com MOG causou
u secreção de
d elastase p
por neutrófilos de
mane
eira depende
ente de catepsina E en
nquanto o bloqueio
b
farm
macológico d
desse mecanismo
suprimiu a alodin
nia mecânica
a. Em suma,, os autores sugerem qu
ue a inibição
o de catepsin
na E e
odução de elastase em neutrófilos p
podem ser um
u potencial alvo terapê
êutico para a dor
a pro
duran
nte a esclero
ose múltipla..
Referrência: Hara
ada Y, Zhan
ng J, Imari K, Yamasak
ki R, Ni J, Wu
W Z, Yama
amoto K, Kiira JI,
Nakanishi H, Ha
ayashi Y. Cathepsin
C
E in neutrophils contributes to th
he generation of
opathic pain in experimental autoim
mmune ence
ephalomyelitis. Pain. 201
19; 160(9):2050neuro
2062.
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