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1. Im
mportância da
a subunidade NR2B de rreceptores NMDA
N
na dorr inflamatória
a
Wei e colabora
adores obse
ervaram qu
ue em cam
mundongos transgênico
os, a exprressão
aume
entada da subunidade
s
NR2B de rreceptores NMDA
N
é encontrada prrincipalmentte em
algum
mas áreas relacionadas
r
à dor, com
mo o córtex
x do cíngulo
o e insular, mas não parece
p
ocorrrer na med
dula espinh
hal. Compa
arados aos camundong
gos selvage
ens, os an
nimais
trans
sgênicos mos
stram aumento da respo
osta a estím
mulos nocivos
s persistente
es, como no teste
da fo
ormalina, mas
m
não há diferença d
de sensibilid
dade nos te
estes que u
utilizam estímulos
fásico
os. Assim, esta class
se de rece
eptores NMDA parece participar de mecanismos
supra
aespinhais envolvidos
e
na hiperalgessia. A modifficação gené
ética e o dessenvolvimen
nto de
antag
gonistas sele
etivos para a subunidad e NR2B dos receptores NMDA pode
em contribuirr para
o trattamento da dor persistente.
Referrência: Nat. Neurosc., 4((2): 164-169
9, 2001
2. Pacientes com enxaqueca sofrem de a
alodinia cutânea
Um e
estudo dese
envolvido na
a Escola Mé
édica de Ha
arvard, indica a ocorrê
ência de alodinia
(perc
cepção dolorrosa a estim
mulo não n
nocivo) cutâ
ânea em pa
acientes com
m enxaqueca. Os
pesqu
uisadores mediram
m
os liimiares de d
dor da pele periorbital
p
e do antebraçço antes, du
urante
e apó
ós uma crise de enxaqueca em 42
2 pacientes. Durante a crise, 33 pa
acientes exibiram
alodin
nia cutânea nos pontos testados. E ntretanto, passada
p
a crrise, os limia
ares de dor foram
norm
malizados, mo
ostrando que
e esta alodin
nia é reversíível.
Referrência: Ann. Neurol.,47:614-624, 20
000
3. Mo
odulação da transmissão
o da informa ção dolorosa
a sofre alterações com o avanço da idade
Mais de 50 % da
a população com idade a
adulta sofre de alguma forma de do
or crônica. Dentro
D
desta
a perspectiva
a, os conhec
cimentos sob
bre as difere
enças e similaridades da
a percepção e dos
meca
anismos da dor
d com o av
vanço da ida
ade são limittados. Um estudo recen te de Washington
e colaboradores avaliou a ativação
a
do sistema ana
algésico end
dógeno por meio da im
mersão
repettida da mão
o em água fria utiliza ndo voluntá
ários com diferentes
d
fa
aixas etárias. Os
resulttados sugerrem que tan
nto no grupo
o jovem (idade média de 23 anos ) como no grupo
idoso
o (média de
e idade de 78 anos) h
há uma integridade funcional dass fibras aferrentes
primá
árias. O méttodo da imerrsão foi efica
az na ativação do sistem
ma analgésicco endógeno
o, pois
se ob
bservou um aumento im
mediato de 1
100 % no lim
miar nocicep
ptivo, retorn
nando aos va
alores
basaiis após 1 ho
ora. Entretanto, a mag nitude da re
esposta analgésica foi ssignificativam
mente
meno
or em pessoas de id
dade avanççada, eviden
nciando um
ma menor ativação da
a via
desce
endente inibitória.
Referrência: Pain,, 89: 89-96, 2000
4. Alíívio da cefalé
éia e insônia
a produzido p
pela suspens
são do uso impróprio de
e analgésicos
s
A sus
spensão do uso impróprrio de ergota
amina e ana
algésicos dim
minui dores de cabeça diárias
d
segun
ndo um esttudo realizad
do pela Dra
a. Rachel Hering-Hanit e colegas, do Hospital Meir
Gene
eral em Kfar Saba. Apó
ós três messes da interrrupção do tratamento inadequado
o com
ergottamina e analgésicos,, todas ass pacientes
s com enx
xaqueca de
emonstraram
m, no
poliss
sonograma, aumento qu
uantitativo e qualitativo de sono, bem
m como dim
minuição das dores
de ca
abeça diárias
s.
Referrência: Head
dache, 40 (10): 809-812
2, 2000
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5. A
Antagonistas de recepto
ores para neurocininas
s são efica
azes no tra
atamento de
e dor
neuro
opática
L. Singh e colaboradores, da Universi dade de Ca
ambridge - Inglaterra, observaram
m que
antag
gonistas sele
etivos de rec
ceptores do tipo 1 para neurocininas (NK-1), co
omo substân
ncia P,
apres
sentam efeitto antinocice
eptivo em m
modelos de dor
d neuropática e inflam
matória em ratos.
Estes
s antagonisttas preveniram o apare
ecimento da fase tardia
a da formali na e foram mais
efetiv
vos do que a morfina em
e bloquearr a dor neu
uropática ind
duzida por liigadura do nervo
ciátic
co. Os anim
mais tratado
os com o a
antagonista NK-1, CI-1
1021, ao co
ontrário daq
queles
tratad
dos com mo
orfina, não de
esenvolvera m tolerância
a, sedação ou ataxia.
Referrência: J. Pharm. Exp. Therap., 294::444-450, 2000
6. AINES seletivo
os para COX-2 diminuem
m risco de câ
âncer de mam
ma em ratass
Em um estudo utilizando ratas, pessquisadores da Universidade do estado de Ohio
obserrvaram que o uso regular de AINE
ES diminui o risco de de
esenvolvime
ento de cânc
cer de
mama. A adminiistração de Celecoxib, u
um inibidor seletivo da COX-2, cau
usou reduçõ
ões de
68% e 81%, res
spectivamen
nte, na incid
dência e no tamanho médio
m
dos tu
umores de mama
m
induz
zidos experiimentalmentte. Os auto
ores associa
am o efeito
o benéfico d
dessas drog
gas à
obserrvação de qu
ue há uma expressão
e
au
umentada de COX-2 no tecido mam
mário de pacientes
com câncer de mama.
m
Referrência: Cânc
cer Research, 60(8):210 1-2103, 200
00
7. Ac
cetaminofeno
o é efetivo para o tratam
mento da enx
xaqueca
Segundo Richard
d B. Lipton e colabora dores da Universidade
U
de Yeshiva
a, Bronx, EUA, o
aceta
aminofeno pode
p
represe
entar opção segura e barata
b
para o tratamentto da enxaq
queca.
Além de aliviar em
e cerca de
e 58% dos pacientes as dores de cabeça que acompanha
am as
crises
s de enxaqueca, o aceta
aminofeno m
mostrou-se efetivo em re
eduzir també
ém a fotofob
bia e a
fonoffobia.
Referrência: Anch
h. Intern. Me
ed., 160:348
86-3492, 200
00
8. Efiicácia da terrapia eletroco
onvulsiva pa
ara a dor do membro fan
ntasma
A dorr do membro
o fantasma, que ocorre em 50% do
os pacientes amputadoss, freqüentem
mente
não rresponde a terapias
t
usu
uais, como p
procedimentos neurocirú
úrgicos (tala
amotomia) ou
o uso
de ag
gentes farm
macológicos. Pesquisadorres do Depa
artamento de Psiquiatria
a e Psicologia em
nte utilizada em
Rochester, EUA,, observaram que a tterapia elettroconvulsiva
a, comumen
pacie
entes com depressão,
d
é eficiente n
no alívio da
a dor do me
embro fanta
asma refratá
ária a
outra
as estratégia
as terapêutic
cas.
Referrência: Pain,, 85:297-299
9, 2000
Divullgação Cien
ntífica
9. A g
genética da dor
Dr. Jeffrey Mogil da Univers
sidade de Illlinois está tentando
t
es
stabelecer um
ma relação entre
s específico
genes
os e as differenças enccontradas na
n sensibilid
dade à dorr. Ele relata
a que
camu
undongos ma
ais sensíveis
s à dor resp ondem mal aos analgés
sicos. Assim,, estas diferrenças
na se
ensibilidade não se restringem à ssensação de
e dor, mas também
t
são
o encontradas na
variação de res
sposta frentte aos dife
erentes analgésicos. Pa
ara Mogil, além de fa
atores
deterrminantes co
omo experiência, idade e sexo, o conhecimento do genótipo
o também ajudará
no co
ontrole da do
or.
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10. A influência da
d enxaquec
ca nas pinturras de Picass
so
De acordo com o neurologis
sta Michel F
Ferrari, o pintor Pablo Picasso
P
sofrria de enxaq
queca.
Segundo Ferrari,, pacientes acometidos deste mal relatam pro
oblemas na percepção visual
vertic
cal de espaç
ços e rostos
s. As obras d
de Picasso retratam
r
fac
ces retalhad as por uma linha
vertic
cal, fazendo
o com que um
u
olho fiq ue mais altto do que o outro e asssumindo as
specto
desprroporcional e distorcido.. Desta form
ma, o estilo tão
t
marcante
e de Picasso
o sofreu influ
uência
do mesmo proble
ema relatado
o por pacien tes com enx
xaqueca.
11. P
Pacientes com
m enxaqueca
a são mais a
acometidos por
p depressã
ão
Pesqu
uisas aponta
am a existência de uma
a ligação en
ntre enxaqueca e depre
essão. Um estudo
e
realiz
zado na Facu
uldade Albert Einstein d
de Medicina,, EUA, avalio
ou o históricco médico de 768
pacie
entes, dos quais metade
e tinha enxa
aqueca. Quarenta e sete
e por cento das pessoas
s com
enxaq
queca sofria
am episódios
s de depresssão, em comparação com apenas 17% que tiinham
depre
essão sem te
er enxaqueca.
12. Á
Água benta sob
s
suspeita
Segundo uma pe
esquisa realiz
zada por esttudantes que participava
am de uma feira de Ciências,
a qua
alidade da água benta das pias d
das igrejas irlandesas é comparáve
el a fontes a céu
abertto. A idéia de
e pesquisar a qualidade da água das
s pias das ig
grejas surgiu
u quando um
ma das
garottas observou
u uma pequ
uena inflam ação na tes
sta depois de
d se benze
er. Os resultados
vos. Para ag
aponttaram sujeirra, vermes de
d até meio centímetro, além de centenas de ov
gravar
ainda
a mais o prroblema, alg
guns templo
os descobrira
am que usu
uários de drrogas lavam
m suas
seringas nas pia
as sagradas. A decisão de remover as estrutu
uras foi a so
olução de muitas
m
igreja
as.
13. P
Paradoxo: an
ntagonista op
pióide poten
ncializa o efeito analgésic
co da morfin
na
Um e
estudo realiz
zado em cam
mundongos n
na Universida
ade Médica Albert
A
Einste
ein, EUA, mo
ostrou
que a administração de mo
orfina assocciada a naltrexone (anttagonista op
pióide) acentua o
efeito
o analgésico
o deste opióide. Estud os posteriores, em hu
umanos com
m dor de origem
o
dentá
ária, mostra
aram que pe
equenas dosses de naltrrexone associadas a pe
equenas dos
ses de
morfiina bloqueiam o efeito hiperalgésico
o da mesma intensificand
do seu efeito
o analgésico. Com
a pos
ssibilidade de
d se admin
nistrar meno
ores doses de
d morfina, problemas como tolerância,
dependência e ou
utros efeitos colaterais ssão minimiza
ados.
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