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1. En
nsinando membros fantasmas
A se
ensação que
e temos do nosso pró prio corpo, algumas vezes
v
chama
ada de "im
magem
corpo
oral", é fund
damental parra a autocon
nsciência. No
o entanto, alterando
a
a e
entrada sens
sorial,
a im
magem do corpo pode ser modifficada em configuraçõe
es impossív
veis. Movim
mentos
impossíveis da im
magem corpo
oral podem ser conjurad
dos unicame
ente por meiio de mecanismos
dos internam
mente e, em caso afi rmativo, as
s característticas estrutu
urais da im
magem
gerad
corpo
oral podem ser
s modificad
das para aco
omodar os novos movim
mentos?
Sete amputados com um bra
aço fantasma
a “vivo” fora
am encorajados a aprend
derem a exe
ecutar
um movimento do pulso fantasma q
que desafio
ou as limittações anattômicas norrmais.
camente, ele
es foram ensinados a g irar a mão 360 graus – como se e
ela e o ante
ebraço
Basic
estive
essem conectados por um
u pivô ao invés do pu
ulso. No iníc
cio, todos oss participanttes do
estud
do afirmaram sentir qu
ue estavam
m assistindo o braço de
d outra pe
essoa realizar os
movimentos. Qua
atro relatara
am sucesso. Aprender os
o movimenttos impossív
veis coincidiu
u com
uma profunda mudança na imagem do ccorpo do bra
aço, incluind
do um sentim
mento de po
osse e
contrrole da artiiculação. Su
urpreendenttemente, alg
guns movim
mentos ante
eriores e ta
arefas
funcio
onais envolv
vendo o braç
ço fantasma
a tornaram-s
se mais difíc
ceis, uma ve
ez que a mudança
na im
magem do corpo
c
havia ocorrido. Esssencialmente, esses re
elatórios intrrospectivos foram
corro
oborados porr uma avaliação de dado
os empíricos de tarefas motoras.
m
Os pe
esquisadores utilizaram um teste d
de tempo de
e reação, que exigiu que
e os particip
pantes
do e
estudo julga
assem se uma imagem
m era de uma mão es
squerda ou direita. Es
studos
evide
enciaram que o tempo de
d resposta corresponde
e ao tempo necessário para uma pessoa
p
move
er seu braço para combinar com a p osição da im
magem.
Mas o
os quatro qu
ue obtiveram
m sucesso e
em aprenderr o movimen
nto eventual mente afirm
maram
que s
sentiram com
mo se o braç
ço em rotaçã
ão fizesse pa
arte de seu próprio corp
po. Cada um deles
tamb
bém alegou que
q
agora percebiam se
eu braço fantasma de forma diferentte, enquanto
o dois
disseram havia se
s tornado mais
m
difícil m
movimentar sua mão fa
antasma de um lado a outro
devid
do às mudan
nças na forma de seus brraços.
Antes
s do treinam
mento, todo
os os particcipantes do estudo responderam m
mais rápido se a
imagem da mão
o estivesse em
e
uma po
osição semelhante à sua própria m
mão. Mas, após o
amento, os quatro participantes qu
ue obtiveram
m sucesso no treinamen
nto mostrara
am-se
treina
muito
o mais rápid
dos ao reagir a uma m ão mostrada
a em uma posição
p
opossta à sua própria
mão fantasma, significando
o que eles poderiam virá-la
v
mentalmente gra
aças a sua nova
articu
ulação.
Em o
outro teste, os pesquisa
adores dispa
araram imag
gens de mãos no início
o e no fim de
d um
movimento impossível. No
ormalmente, uma pess
soa percebe
e um pequ
ueno movim
mento
“impo
ossível” entrre as duas posições
p
dass mãos se as
s imagens são alternada
as mais rápido do
que s
suas próprias mãos seria
am capazes de se moverr.
Se as
s imagens são disparada
as de forma
a mais lenta,, uma pesso
oa verá o mo
ovimento no
ormal,
mais demorado que a mão de alguém fará para mudar
m
de um
ma posição para a outrra. As
pesso
oas que aprenderam com sucesso o movimentto impossíve
el sempre ob
bservaram a mão
fazen
ndo aquele movimento
o, independ
dente de quão
q
rápido
o as image
ens tinham sido
dispa
aradas.
mente nova pode
Esses
s resultados fornecem evidência
e
de que a imag
gem do corp
po completam
ser construída un
nicamente por
p mecanism
mos gerados
s internamen
nte e que a interdepend
dência
entre
e o repertório de movim
mentos e limiitações estru
uturais do corpo persistte mesmo qu
uando
as lim
mitações es
struturais nã
ão existem mais. A im
magem do corpo que co
onstruímos ainda
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restriinge os mov
vimentos ima
aginados e a aprendizag
gem motora não precisa necessariam
mente
de feedback sens
sorial do corpo ou de fee
edback exterrno sobre o desempenho
d
o de tarefas.
Referrência: Mose
eley GL, Bru
ugger P., In
nterdependen
nce of move
ement and anatomy pe
ersists
when
n amputees learn
l
.
2. Ag
gachamento constante eleva o risco de artrite
A arrtrite é um processo inflamatório
i
que se manifesta
m
na
as articulaçõ
ões, tendo como
conse
eqüência alg
guns sinais e sintomas ((inchaço nas
s articulaçõe
es, rigidez e dor) decorrrentes
de les
sões articula
ares.
A arttrite apresen
nta diferente
es fatores d esencadeantes (causas)
). Dependen
ndo de sua forma
de m
manifestação
o, ela poderrá ser classsificada com
mo Artrite Degenerativa
D
a, Artrite Go
otosa,
Artritte Piogênica Aguda, Artrite Psoríaca ou Artrite Reumatóide.
R
É um
ma doença comum
c
e a prevalência
a pode chegar a 1,5%
% da popula
ação em alg
gumas
regiões. É mais freqüente em mulheress e costuma iniciar-se entre
e
30 e 5
50 anos de idade,
i
mas compromette também homens e crianças. Para
P
que se
e desenvolv
va a doença
a são
neces
ssárias algu
umas combinações de defeitos ge
enéticos e a presença de um ou mais
estím
mulos externos, o que fa
az com que a incidência
a em familia
ares de pacie
entes com Artrite
A
Reum
matóide (AR)) não seja grrande.
Ciclis
stas e pesso
oas que passam longo
os períodos na posição
o agachada podem ter risco
aume
entado de desenvolverr artrite no
os joelhos, conforme mostra
m
uma
a nova pes
squisa
irania
ana.
Esta pesquisa foii desenvolvid
da na Unive rsidade de Medicina
M
de Teerã, com 480 pessoa
as que
tinham osteoartrrite e 490 se
em o proble ma; no estu
udo, os pacientes que p
passaram ma
ais de
30 m
minutos por dia na pos
sição de aga
achamento foram 1,5 vezes mais propensos a ter
avam mais do que 30 minutos diá
ários foram duas
osteo
oartrite nos joelhos. Os
s que pedala
vezes
s mais prope
ensos.
Da m
mesma forma
a, aqueles que tinham e
empregos qu
ue exigiam ficar com os joelhos dob
brados
por m
mais de meia
a hora por diia tinham essse risco dob
brado.
Dona
as de casa tiveram maio
or chance de
e ter o prob
blema do que mulheres que trabalh
havam
fora.
Segundo os pesq
quisadores, os
o achados reforçam a hipótese de que o uso e
excessivo de
e uma
ulação possa
a influenciar no risco de desenvolverr artrite.
articu
Fonte
e: http://ww
ww1.folha.uo
ol.com.br/fol ha/equilibrio
o/noticias/ult263u64324
40.shtml
Referrência: Dahaghin S, Tehrani-Banih
T
hashemi SA
A, Faezi ST
T, Jamshidi AR, Davatc
chi F.
Squatting, sitting
g on the floo
or, or cycling
g: are life-lo
ong daily acttivities risk ffactors for clinical
c
I results o
of a commun
nity-based study.
s
Arthriitis Rheum. 2009
knee osteoarthritis? Stage III
61(10
0):1337-42.
3. Ce
elular pode causar
c
dor de
e cotovelo
A com
municação através
a
do te
elefone celullar está se tornando
t
cad
da vez mais comum e muitas
m
pesso
oas passam um tempo
o prolongado
o ao telefone. No enta
anto, as pe
essoas não estão
atenttas ao fato de que a utilização do aparelh
ho por tempo prolonga
ado pode causar
c
desco
onforto e do
or. Manter o cotovelo fflexionado por longos períodos para
a falar ao celular
c
pode causar tens
são exagerad
da no nervo ulnar e prov
vocar um processo deno
ominado sínd
drome
do tú
únel do cúb
bito. Essa síndrome
s
é caracteriza
ada por sen
nsações de dor, queim
mação,
formiigamento ou
o
dormênc
cia do ante
ebraço ou mão. O trratamento d
dos sintomas é,
geralmente, feito
o com a pre
escrição de antiinflamatórios. Porém, o mais importante tanto
para o tratamento quanto para
p
a preve
enção desta síndrome é a alteraçã
ão dos hábittos de
utiliza
ação do tele
efone. Quand
do da utiliza
ação do aparrelho por lon
ngos período
os, recomen
nda-se
trocar freqüentem
mente a mã
ão que segu
ura o celularr ou, ainda, a utilização
o de sistemas de
mãos
s livres (han
nds free) do tipo viva-vo
oz ou fone de ouvido com microfon
ne. Se os hábitos
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não fforem modificados ainda
a no início do
os sintomas,, a síndrome
e pode se ag
gravar e torn
nar-se
neces
ssária a intervenção cirú
úrgica para ccorreção do problema.
Referrência: Daro
owish, M, Lawton, Jn, Ev
vans, PJ. What
W
is cell phone elbow and what should
s
we te
ell our patien
nts? Clevelan
nd Clinic Jou
urnal of Mediicine. 2009 76(5):
7
306-8
8.
4. Do
or abdominal em criança
as e imaginaçção
A dor abdominall funcional é uma queix
xa comum na
n infância, sendo uma
a dor crônica que
interffere com atividades cotidianas e é u
uma das que
eixas de dorr na infância mais freqüe
entes,
afetando até 20%
% das crianças. Na maiioria dos cas
sos em que a dor abdo
ominal funcio
onal é
diagn
nosticada, ne
enhuma doe
ença identificcável ou ano
ormalidade estrutural
e
ou
u bioquímica
a pode
ser identificada. Terapias médicas
m
trad
dicionais pod
dem ser eficazes, mass muitas crianças
ssitam de te
erapias comp
plementares para reduzir os sintoma
as de dor e incapacidade
e. Um
neces
estud
do recente indica
i
que crianças
c
pod
dem aprender a usar a imaginaçã o para lidarr com
essas
s dores abdo
ominais freqü
üentes.
Este estudo em questão
q
foi concebido
c
pa
ara desenvollver e testar um protoco
olo de tratam
mento,
a im
maginação guiada, usan
ndo gravaçõ
ões de áudiio e sendo de fácil uttilização para os
profis
ssionais de saúde e os pacientes, ccom baixo custo
c
e aplic
cável a uma
a ampla gam
ma de
ambientes de saú
úde, incluind
do o conforto
o do próprio quarto da criança.
Cada sessão inclui imagens de indução
o para produ
uzir relaxam
mento, segui do de imagens e
suges
stões de dim
minuição de desconforto
o e cura. Os
s materiais de tratamen
nto foram criados
para serem auto
o-explicativo
os, agradáve
eis e de fác
cil entendim
mento e utillização. O CD
C de
relaxamento ped
dia que as crrianças se im
maginassem flutuando em
e nuvens o
ou pensassem em
um o
objeto brilha
ante que se derreteria e
em sua mão
o e então espalharia ca
alor e luz em
m sua
barrig
ga impedind
do qualquerr irritação n
na região. A técnica teria levado a uma me
elhora
impre
essionante dos
d sintomas
s.
O esttudo utilizou
u trinta e quatro criança s, de 6 a 15
5 anos de idade, com diiagnóstico médico
m
da do
or abdomina
al funcional. Elas foram d
divididas ale
eatoriamente
e para receb
ber dois mes
ses de
assisttência médic
ca padrão, com
c
ou sem o tratamentto de imagen
ns mentais d
dirigidas. Crianças
que rreceberam apenas
a
o attendimento médico padrão recebera
am o tratam
mento guiad
do por
imagem após do
ois meses. As
A crianças fforam monittoradas por seis meses após a conc
clusão
do trratamento. Como resu
ultado, 63,1 % das cria
anças no grupo de im
maginação guiada
g
respo
ondeu ao tra
atamento, comparado
c
ccom 26,7% dos tratado
os com o tra
ratamento médico
m
padrã
ão apenas. A análise através
a
de q
questionário
os mostrou resultados similares (7
73,3%
versu
us 28,6% re
espostas). Quando
Q
as ccrianças que
e receberam
m apenas trratamento padrão
p
passa
aram a rece
eber o tratamento por imagens guiadas, 61,5%
% passaram
m a respond
der ao
tratamento. Em 62,5% dos pacientes, os efeitos do tratamen
nto foram m
mantidos por seis
mese
es.
definido com
Ainda
a não está claramente
c
mo o tratam
mento funcio
ona, mas esstudos mostraram
ado da percepção
que o resultado deve-se
d
em parte à redu
ução da ansiedade e a um
u aprendiza
da do
or, mas, tam
mbém, pode ter um efeito
o direto na resposta
r
con
ntra a dor.
A ass
sociação do
o tratamento
o médico pa
adrão com o de image
ens guiadas foi superio
or aos
cuida
ados médicos padrão pa
ara o tratam
mento da dorr abdominal, sendo que
e os efeitos foram
suste
entados por um longo período.
p
Sen
ndo esse tra
atamento co
omplementa
ar muito barrato e
podendo ser auto
o-administra
ado, poderá ttornar-se um
m grande aliado para mu
uitas criança
as que
sofrem com dore
es abdominaiis.
Referrência: van Tilburg MA, Chitkara D K, Palsson OS,
O
Turner M, Blois-Ma rtin N, Ulshen M,
White
ehead WE. Audio-Recor
A
rded Guided
d Imagery Treatment
T
Re
educes Funcctional Abdo
ominal
Pain iin Children: A Pilot Stud
dy. Pediatricss 2009 124, 5, 890-897..
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5. No
ovas estratég
gias européias para trata
amento da enxaqueca
e
A enx
xaqueca aco
omete milhões de pesso
oas no mund
do inteiro e é considera da uma das
s mais
freqü
üentes condições neuro
ológicas deb
bilitantes co
om impacto na qualida
ade de vida
a das
pesso
oas.
Atuallmente há diversos
d
proc
cedimentos que visam amenizar
a
ou sanar a en
nxaqueca que vão
desde
e a acupun
ntura à tera
apia medica
amentosa. A European
n Federation
n of Neurollogical
Socie
eties (EFNS) publicou rec
centemente diretrizes attualizadas de tratamentto medicame
entoso
para profilaxia e ataques de
e enxaqueca , onde foi fe
eita uma va
asta revisão da literaturra que
incluii enxaqueca com e sem aura e, tam bém, síndro
omes semelhantes à enx
xaqueca.
A classificação da
as desordens dolorosas de cabeça adotada
a
pela EFNS é a se
egunda ediç
ção da
The IInternationa
al Classificattion of Head
dache Disorrders of International H
Headache Society
(IHS)) e as reco
omendações dadas basseiam-se em
m evidências
s científicass de acordo
o com
experriências clíniicas e o cons
senso de esp
pecialistas por uma força
a tarefa da E
EFNS.
A lite
eratura para o estudo foi procurada nas bases de
d dados Me
edLine, Scien
nce Citation Index
and Cochrane Library, on
nde as pallavras-chave
e foram "m
migraine" e "aura", sendo
considerados os trabalhos qu
ue descreverram experim
mentos-contrrole ou uma série de cas
sos de
tratamento de pelo menos cinco
c
pessoa
as. Além dis
sso, também
m foi conside
erado um liv
vro de
revisã
ão sobre do
or de cabeça
a (Olesen J et. al., 200
06) e recom
mendações d
de tratamen
nto da
enxaq
queca em vigor na Alem
manha (Everss S et. al., 2008).
Não há mudança
as significattivas dessass diretrizes em relação às revisada
as em 2006
6. Em
suma
a, de novo, as
a diretrizes recomenda m para o tra
atamento de
e ataque agu
udo de enxaqueca
o uso
o de antiinfla
amatórios nã
ão-esteroida
ais (AINEs) e triptanos (drogas que se ligam à partes
p
espec
cíficas do cérebro
c
que
e responde m à seroto
onina; acre
edita-se que
e elas trata
am a
enxaq
queca pela contração
c
se
eletiva dos v
vasos sangüíneos que in
ncham duran
nte um ataque ao
invés
s da ergotam
mina, que co
ontrai os va sos sangüíneos do corp
po todo). Pre
eviamente a isso,
recom
menda-se o uso de antieméticos, como a me
etoclopramid
da ou domp
peridona. A EFNS
tamb
bém recome
enda o uso
o de zolmittriptano em comprimidos e em sspray nasall e o
rizatrriptano em comprimido
os em crian ças e adole
escentes, os
s quais tive
eram sua efficácia
comp
provada; o topiramato é recomen
ndado para o tratamen
nto profiláticco de enxaqueca
crônica e a toxina
a botulínica A não é con siderada efe
etiva na enxa
aqueca episó
ódica.
Em a
ataques muito severos, o ácido ace
etilsalicílico intravenoso
i
ou sumatrip
ptano subcu
utâneo
são d
drogas de primeira
p
esc
colha. A enx
xaqueca pod
de ser tratada com corrticoesteróides ou
diidro
oergotamina
a.
Quan
ndo se fala de
d profilaxia
a da enxaqu eca, a EFNS
S recomenda
a o uso de betabloquea
adores
(prop
pranolol e metoprolol), flunarizina, á
ácido valpróico e topiram
mato como d rogas de primeira
escolha. Já as de
e segunda es
scolha, nesse
e caso, inclu
uem amitriptilina, naprox
xeno e bisop
prolol.
Referrência: Everrs S, Afra J,, Frese A, G
Goadsby PJ, Linde M, May
M
A, Sánd
dor PS; Euro
opean
Federration of Ne
eurological Societies,
S
EF
FNS guidelin
ne on the drug
d
treatme
ent of migra
raine-revise
ed report off an EFNS tas
sk force, Eurr J Neurol. 2009
2
16(9), 968-981.
9
Fonte
e:
http:///www.medcenter.com//Medscape/c ontent.aspx?banner=rc_
_pain&menu
u_id=49&id=
=2371
4&lan
ngtype=1046
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Fo
osforilação de
e resíduos de
d tirosina do
o canal de potássio
p
Kir3 pela p38 M
MAP quinase causa
desse
ensibilização
o heteróloga
A fos
sforilação da
a tirosina-12 no domínio
o citoplasmá
ático da protteína G acop
plada ao can
nal de
potás
ssio retificad
dor de influx
xo Kir3.1 (p
permite a pa
assagem de carga maiss facilmente
e para
dentrro da célula
a) facilita a desativaçã
ão destes ca
anais, aume
entando a a
atividade GTPase
intrín
nseca do can
nal. Usando anticorpos
a
sseletivos parra o resíduo de tirosina ffosforilado (pY12)
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e o modelo de ligadura pa
arcial do ne
ervo ciático
o foi possíve
el mostrar um aumento na
imunorreatividade para pY12-Kir3.1 no corno dors
sal ipsilatera
al de camun
ndongos norrmais,
mas não em cam
mundongos geneticame
ente modificados, sem os
o genes pa
ara os recep
ptores
kappa
a opióides (KOR) ou os
o da quinasse do recep
ptor acoplad
do a proteín
na G3 (GRK
K3). O
tratamento de cé
élulas AtT-20
0 expressan do estavelm
mente GFP-KOR com um agonista se
eletivo
KOR: U50.488 aumentaram
a
m tanto os n
níveis de im
munorreativid
dade para a p38 fosfo
orilada
quanto para a pY
Y12-Kir3.1. O aumento i nduzido pelo
o agonista U50.488
U
na i munorreativ
vidade
para pY12-Kir3.1
1 foi bloquea
ada pelo inib
bidor de p38, SB203580. Células que
e expressam
m KOR
(S369
9A)-GFP não
o sofrem aumento na im
munorreatividade tanto de fosfo-p3
38 ou pY12-Kir3.1
após tratamento com U50.4
488. Voltage
e clamp em células AtT-20 que exp
pressam KOR
R-GFP
demo
onstraram que a ativaçã
ão de p38 p
por U50.488 reduz as co
orrentes Kirr3.1 evocada
as por
soma
atostatina.
Essa dessensibiliz
zação heteró
óloga foi blo
oqueada por SB203580 e não foi ev
vidente em células
c
que e
expressam KOR(S369A))-GFP. Desssensibilização
o de recepto
ores é um p
processo causado
por a
agonistas apó
ós a exposiç
ção prolonga
ada, onde o receptor
r
é desacoplado d
da sua casca
ata de
sinaliização e, portanto,
p
o efeito bio
ológico da ativação do receptor é atenuad
do. A
desse
ensibilização
o heteróloga atua sobre vários recep
ptores ou so
obre uma via
a que é com
mum a
muito
os receptore
es.
A fosforilação de tirosinas do
os canais Kir3
3.1 provavelmente é me
ediada pela q
quinase p38
8 MAP,
que leva à ativa
ação de quinases Src ((da família de proteína-tirosina qu inases): U50.488
tamb
bém aumenttou a imunorreatividade
e a (pY418) SRC e esse
e aumento ffoi bloquead
do por
SB20
03580 e não foi evidente
e para célula
as KOR(S369
9A)-AtT20 ex
xpressando G
GFP; o inibid
dor de
Src, PP2, bloqueo
ou aumento da imunorrreatividade para
p
pY12-K
Kir3.1 induzid
da por U50.488 e
a des
ssensibilizaç
ção heterólo
oga de corre
entes Kir3 foi
f bloquead
da por PP2. Estes resultados
sugerrem que o receptor
r
kap
ppa-opióide leva a fosfo
orilação do resíduo Y12 do canal Kirr3.1 e
inibiç
ção destes canais
c
atravé
és de um m
mecanismo dependente de
d GRK3, p3
38 MAPK e Src.
S
A
meno
or corrente retificadora de íons po
otássio após ligadura de
e nervo pod
deria aumen
ntar a
excita
abilidade de neurônios do
d corno dorrsal, contribu
uindo para a resposta da
a dor neurop
pática.
Referrência: Claytton CC, Xu M,
M Chavkin C. Tyrosine phosphoryla
ation of Kir3
3 following kappak
opioid
d receptor activation
a
off p38 MAPK
K causes heterologous desensitizati
d
ion. J Biol Chem.
C
2009 Nov 13;284
4(46).
7. No
ortriptilina as
ssociada com
m gabapentin
na para dor neuropática
Pesso
oas que sofrrem de dor neuropática
n
debilitante podem
p
obterr mais alívio e dormir melhor,
comb
binando dois medicamen
ntos comume
ente prescrittos.
Um novo estudo
o de pesqu
uisadores da
a Queens University
U
do
d Canadá, financiado pelos
institutos canade
enses da pes
squisa da sa
aúde (CIHR) e publicado
os na revista
a internacion
nal de
saúde
e, The Lanc
cet, descobriiu que toma
ar medicame
entos para dor
d neuropá
ática juntos é um
tratamento mais eficaz do qu
ue tomar qua
alquer um deles individu
ualmente.
Quan
ndo administtrada tanto uma
u
droga a
anti-convulsivante (gabapentina) e u
um antidepre
essivo
(norttriptilina), os
s pacientes que
q
sofrem de dor neurropática caus
sada por da no do nervo
o ou a
doença experime
entaram menos dor em relação ao período em
m que tomara
ram um ou outro,
o
indiviidualmente.
A ga
abapentina é o ácid
do 1-(amin ometil) cic
clohexanoacé
ético. A g
gabapentina está
estruturalmente relacionada ao neurotra
ansmissor GABA
G
(ácido gama-amin
nobutírico), mas
m
o
seu m
mecanismo de ação differe de várrias outras drogas
d
que interagem com as sinapses
inas, os inib
GABA
A, inclusive o valproato
o, os barbit úricos, as benzodiazep
b
bidores do GABA
trans
saminase, os
s inibidores de
d captação do GABA, os
o agonistas do GABA e as pró-drog
gas do
GABA
A.
Estud
dos in vitro com gabap
pentina radio
omarcada caracterizaram um novo
o local de ligação
peptíídica, no tec
cido cerebrall do rato, in
ncluindo o ne
eocórtex e o hipocampo
o, que pode estar
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relacionado com
m a atividad
de anticonv
vulsivante da
d gabapentina e doss seus derivados
estruturais. Entre
etanto, a ide
entificação e a função do
d local de ligação da g
gabapentina ainda
devem
m ser mais bem
b
elucidadas.
A gab
bapentina, em
e concentrrações clínica
as relevante
es, não se liga a recepttores cerebra
ais de
outro
os fármacos ou de neuro
otransmissorres comuns, incluindo re
eceptores de
e GABAA, GA
ABAB,
benzo
odiazepina, glutamato, glicina
g
ou N--metil-d-aspartato.
A norrtriptilina é um antidepressivo tricícclico, usado no tratame
ento da deprressão crôniica ou
profu
unda, e das fases depres
ssivas na do
oença bipolar. Também usados no ttratamento de
d dor
neuro
opática (dor por disfunção nos neurrônios das vias da dor) que
q
não resp
ponde a opióides.
Uma vez que os tricíclicos possuem e
efeito antiálgico, permitem que do
oses menores de
analg
gésicos seja
am emprega
adas. A ana
algesia poss
sivelmente é oriunda d
de mudança
as na
conce
entração cen
ntral de mon
noaminas, pa
articularmen
nte a seroton
nina, além d
do efeito dire
eto ou
indire
eto dos antid
depressivos nos sistema s opióides endógenos.
Embo
ora esta inve
estigação centra-se em d
dois tipos es
specíficos de dor neuropá
ática - neuro
opatia
diabé
ética e neura
algia pós-herpética - a m
metodologia também po
ode ser apliccada ao estudo de
outra
as doenças crônicas
c
com
mo câncer rellacionados com
c
dor, doe
ença do discco vertebral, a dor
sentid
da após a qu
uimioterapia
a e a mastecttomia.
Referrência: Gilro
on I, Bailey JM,
J
Tu D, Ho
olden RR, Ja
ackson AC, Houlden
H
RL, Nortriptylin
ne and
gabap
pentin, alon
ne and in combination
c
for neurop
pathic pain: a double-b
blind, randomised
contrrolled crosso
over trial. Lan
ncet. 2009 3
374(9697):1
1252-1261.
8. Do
or lombar é indicativo
i
de
e câncer?
A dorr lombar aguda é uma das maioress causas que levam pac
cientes a pro
entros
ocurarem ce
primá
ários de saú
úde. A gran
nde maioria desse tipo de dor não
o possui ca
ausas conhecidas,
porta
anto, é classificada como
o dor lombarr não específfica.
A rev
vista Arthritiis and Rheum
matism trazz um estudo no qual forram inserido
os 1172 pacientes
com diagnóstico inicial de do
or lombar ag
guda e que foram
f
consultados conse
ecutivamente
e com
quiro
oprático, fisio
oterapeuta e clínico gera
al - devidam
mente treinad
dos para unifformizar o estudo
e
– em
m centros prim
mários de sa
aúde de Syd
dney (Austrá
ália). Diverso
os critérios d
de exclusão foram
ados para que o estudo
o ficasse ma
ais uniforme
e, tais como
o idade men
nor que 14 anos,
adota
dores
s presentes
s há mais de seis m
meses ou menos
m
de 24 horas, entre outro
os. O
monitoramento dos pacienttes se este ndeu por 12
1 meses após
a
a conssulta inicial para
deterrminar a ca
ausa da lom
mbalgia (inffecção, fratu
ura, artrite ou câncer) . Os roteiro
os da
pesqu
uisa foram baseados em
m “sinais ve
ermelhos” derivados
d
de
e Diretrizes Práticas Clíínicas,
tamb
bém citadas neste trabalho.
Observou-se que
e somente 11 casos de d
dor lombar (0,9%)
(
foram
m causados por uma do
oença,
predo
ominanteme
ente fraturas
s vertebrais (oito casos), que não am
meaçam a v
vida, não hav
vendo
casos
s de cânce
er nem infe
ecção. Os p
pesquisadores alertam que mesm
mo com a baixa
preva
alência de pa
atologias gra
aves associa
adas à dor lo
ombar, 80,4% dos pacie
entes tinham
m pelo
meno
os um “sinal vermelho” (por exempllo: idade me
enor que 20 ou maior qu
ue 55 anos; idade
acima
a de 70 anos; uso prolo
ongado de co
orticóides; história prévia de câncerr; aumento da
d dor
com exercícios; histórico familiar de arrtrite ou osteoporose; infecção ba cteriana rec
cente;
perda
a inesperada
a de peso, dentre
d
outro
os), sugerindo que a do
or pode ser devida à doença
desco
onhecida.
Um dos pesquis
sadores ressalta que o
os sinais ve
ermelhos nã
ão podem ser conside
erados
indica
adores úteis
s, já que podem
p
estarr presentes em uma gama extenssa de patologias,
podendo acarreta
ar um “alarm
me falso”.
A pes
squisa levou
u adiante os
s oito casos de fraturas identificada
as, onde foi desenvolvid
do um
mode
elo para pre
ever possíveis fraturas v
vertebrais em pacientes
s com lomba
algia aguda. Este
mode
elo prevê a existência de
d quatro de
escritores: sexo
s
feminino, idade ma
aior que 70 anos,
traum
ma significativo e uso pro
olongado de
e corticosteró
óides.
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Porta
anto, aconselha-se que pacientes
p
co
om dor lomb
bar aguda de
evem ficar attentos aos “sinais
“
verm
melhos” apenas como alerta e não co
omo diagnóstico e, claro,, consultarem
m o médico.
Para
a tornar a sua
s
consulta
a médica ma
ais didática e objetiva, clique aquii e leve a tabela
t
preen
nchida para mostrar ao seu
s
médico.
Referrência: Hens
schke N, Mah
her CG, Refsshauge KM, Herbert
H
RD, Cumming R
RG, Bleasel J, York
J, Da
as A, McAule
ey JH, Preva
alence of an
nd screening
g for serious
s spinal path
hology in pa
atients
prese
enting to priimary care settings
s
with
h acute low back
b
pain, Arthritis
A
Rheu
um. 2009 60
0(10),
3072-3080.
Fonte
e:
http:///www.medcenter.com//Medscape/c ontent.aspx?LangType=
=1046&banne
er=rc_pain&
&men
u_id=
=49&id=237
793
9. Re
eceptores opióides e bloq
queio da noccicepção
A ativação perifé
érica dos differentes recceptores opióides produz antinocice
epção a qual esta
bem caracterizad
da. No enta
anto, o tipo de fibra nociceptiva envolvida
e
ne
este efeito não é
conhe
ecido. Em um
u
trabalho
o recente, o grupo do Dr. Alan Basbaum
B
de
emonstrou que
q
a
ativação dos rec
ceptores delta e mi opiióides promovem analgesia perifériica por atua
ar em
classe
es diferente
es de nociceptores. Enqu
uanto a ativ
vação do rec
ceptor delta esta associado a
um e
efeito sobre fibras não-p
peptidérgicass e promove
em apenas um
u efeito so
obre a nocicepção
mecâ
ânica, a ativa
ação dos rec
ceptores mi opióides foi observada principalmen
nte em fibra
as que
expre
essam TRPV
V1, e inibe principalmen
p
nte a nocice
epção causad
da por um e
estímulo térrmico.
Um p
problema detectado nestte trabalho é que todas as administtrações de a
agonistas opióides
foram
m feitas de forma intratecal, ou se
eja, os auto
ores não podem garanttir que o efe
eito é
exclu
usivamente nas
n
fibras nociceptivas
n
periféricas, podendo ap
presentar effeito também
m em
nível espinal em neurônios intrínsecos d
da medula. Desta forma, mais estu
udos deverã
ão ser
condu
uzidos para se entende
er os mecan ismos envollvidos nos efeitos
e
analg
gésicos perifféricos
dos o
opióides.
Referrência: Sche
errer G, Ima
amachi N, C
Cao YQ, Contet C, Mennicken F, O'D
Donnell D, Kieffer
K
BL, B
Basbaum AI, Dissociation
n of the opio
oid receptor mechanisms
s that contro
ol mechanica
al and
heat pain, Cell 20
009 12, 137(6), 1148-59
9.
10. M
Metaloprotein
nases e hipe
eralgesia térm
mica
Interações entre
e as fibras nociceptivass periféricas
s e mastócitos contrib
buem para a dor
matória, mas
s pouco se sabe
s
sobre o
os mecanism
mos de media
ação neuro- imune. Um artigo
inflam
recen
nte do perió
ódico da Pro
oceedings o f the Nation
nal Academy of Sciencces mostra que
q
a
metaloproteinase
e MT5-MMP (MMP-24) é um med
diador essen
ncial da no
ocicepção té
érmica
perifé
érica e hiperralgesia inflamatória.
Metaloproteinase
es (ou metaloproteases)) constituem
m uma família de enzim
mas do grup
po das
prote
eases, classiificadas pela
a natureza d
do grupo fu
uncional mais proemine
ente em seu
u sítio
ativo. Estas são enzimas
e
proteolíticas cujjo mecanism
mo catalítico envolve um
m metal. A maioria
m
das m
metaloproteiinases são zinco-depend
z
dentes, e alg
gumas conté
ém cobalto. O íon metá
álico é
coord
denado a pro
oteínas atrav
vés de três histidinas, quelantes
q
im
midazólicos. A coordenaç
ção da
quartta posição é ocupada por uma moléccula de água
a lábil.
O tra
abalho relata
a que MT5-M
MMP é exprressa por no
ociceptores peptidérgico
p
s contendo CGRP
(calciitonin gene-related pepttide) no gâng
glio da raiz dorsal e que
e camundong
gos deficienttes de
Mmp24 apresenttam maior sensibilidade
s
à estímulos
s térmicos nocivos
n
em condições basais.
b
Consistente com isso, neurônios peptidé
érgicos senso
oriais mutan
ntes hiperene
ervam a pele, um
fenóttipo que se correlaciona
c
com mudan
nças na cliva
agem regulada célula-cé
élula de molé
éculas
de ad
desão do tip
po N-caderin
na, uma gliccoproteína de
d adesão celular
c
depe ndente de cálcio,
c
carac
cterizada por cinco repe
etições de ccaderina exttracelular, uma região ttransmembrana e
uma cauda citop
plasmática altamente
a
co
onservada. Em certas sinapses
s
do sistema ne
ervoso
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centrral, a aderência pré-sin
náptica-pós-ssináptica é mediada pe
elo menos e
em parte por
p
Ncaderrinas.
Em contraste com
c
a noc
cicepção ba
asal, camundongos Mmp24-/M
n
não desenvo
olvem
hiperralgesia térm
mica durante
e a inflamaçção, um fenótipo que parece assocciado a alterrações
em in
nterações cé
élula-célula por
p N-caderi na entre ma
astócitos e fibras sensoriiais. Em conjjunto,
os re
esultados dem
monstram um papel esssencial da MT5-MMP no desenvolvim
mento de sin
napses
imunes neuro-cu
utâneas e sugerem que
e esta meta
aloproteinase pode ser um alvo para
p
o
contrrole da dor.
Referrência: Folgu
ueras AR, Valdés-Sánch
hez T, Llano E, Menénde
ez L, Baamo
onde A, Den
nlinger
BL, B
Belmonte C, Juárez L, Lastra
L
A, Ga
arcía-Suárez
z O, Astudillo A, Kirstei n M, Pendás AM,
Fariñas I, López
z-Otín C, Me
etalloprotein
nase MT5-MM
MP is an es
ssential mod
dulator of neuron
une interactiions in therm
mal pain stiimulation, Prroc Natl Aca
ad Sci U S A
A. 2009, 106
6(38),
immu
16451-16456.
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