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1. Su
urdez genétic
ca
A neu
uropatia aud
ditiva é uma
a forma rara
a de surdez caracterizad
da por uma resposta anormal
ou au
usente do tro
onco encefálico ou audittivo, com a preservação da função d
de células ciliadas
exterrnas. Um gru
upo de cienttistas identifficou o homó
ólogo Diapha
anous (DIAP
PH3) como o gene
respo
onsável pela
a herança autossômica
a
dominante não-sindrômica da ne
europatia au
uditiva
(AUN
NA1), que anteriormente havia sido mape
eado no cromossomo
c
o 13q21-q2
24. A
genottipagem de membros adicionais
a
da
a família re
eduziu o inte
ervalo uma região do cromo
c
pobre
e em genes,, contendo apenas
a
quat ro genes, in
ncluindo o DIAPH3. O se
equenciamen
nto de
DNA do gene DIA
APH3 revelo
ou uma muttação em um
ma região altamente con
nservada. Usando
ys de expres
ssão do geno
oma e RT-PC
CR, o traballho demonsttrou uma su
uper-express
são de
array
2-3 v
vezes de mR
RNA do gene DIAPH3 e
em linhagens
s celulares linfoblastóide
es dos indiv
víduos
afetados. Da mes
sma forma, um aumento
o significativ
vo em proteínas DIAPH3 (≈ 1,5 veze
es) foi
encon
ntrado em lisados
l
destas linhagen s celulares em comparação com o
os controles. Esta
muta
ação induz ta
ambém supe
er-expressão
o de um gen
ne repórter de
d luciferase
e. A express
são de
uma forma consttitutivamente ativa da p
proteína Diap
phanous no órgão audittivo de Drosophila
melan
nogaster im
mita o fenótiipo de resp osta inadeq
quada ao so
om. Até a d
data, apenas
s dois
genes
s, o gene ottoferlina (OT
TOF) e o gen
ne pejvakin (PJVK) eram
m conhecidoss como a ba
ase de
neuro
opatia audittiva não-sin
ndrômica. O teste genético para DIAPH3 po
ode ser útil para
indivííduos reces
ssivos, assim como h
herança dominante de
e neuropatiia auditiva nãosindrômica. Este é um exemplo de uma mutação gen
nética que causa uma diisfunção sen
nsorial
por super-expres
ssão de prote
eína.
Referrência: Scho
oen CJ, Eme
ery SB, Thorrne MC, Amm
mana HR, Sliwerska
S
E, Arnett J, Ho
ortsch
M, Hannan F, Bu
urmeister M, Lesperancce MM. Incre
eased activity of Diapha
anous homo
olog 3
(DIAP
PH3)/diapha
anous causes
s hearing d
defects in hu
umans with auditory ne
europathy and
a
in
Droso
ophila. Proc Natl Acad Sci U S A. 20 10;107(30)::13396-401.
2. Ele
etroacupuntu
ura versus Celecoxib
C
no desenvolvim
mento da dor neuropáticca
O tra
atamento da dor neuropática na prá
ática clínica é uma tarefa difícil, parrticularmente
e pela
pouca
a compreen
nsão dos se
eus mecanissmos complexos. Estud
dos recente
es indicaram
m que
mediadores inflamatórios tem
m um impo rtante papel na patogên
nese da dorr neuropática, em
partic
cular as pro
ostaglandina
as (PGs), qu
ue são indu
uzidas após lesões tecid
duais a parrtir do
metabolismo do ácido
á
araquidônico via cciclooxigenas
ses (COX).
Em e
experimentos
s animais, in
nibidores da COX-2 pare
ecem ser cap
pazes de pre
evenir e aten
nuar a
dor in
nflamatória e neuropátic
ca. Entretantto, a eficácia
a dos inibido
ores da COX -2 em testes préclínicos para hip
pernocicepçã
ão neuropáttica foi dem
monstrada se
er baixa e não convinc
cente,
assim
m como o uso clínico tam
mbém é limittado pelos effeitos cardiovasculares a
adversos.
Estud
dos recentes
s demonstraram que a e
eletroacupun
ntura (EA) pode aliviar a dor inflamatória
aguda ou crônica
a e a dor neu
uropática.
Os cientistas da School of Ch
hinese Mediccine da Univ
versity of Ho
ong Kong já mostraram que a
EA po
ode reduzir a hipernocic
cepção neuro
opática após
s ligadura de
e nervo espiinal (SNL) e inibir
o aum
mento da ex
xpressão de COX-2
C
no co
orno dorsal da
d medula espinhal.
No trrabalho deste
e alerta, pub
blicado na re
evista Neuro
oscience, os pesquisadorres compararam o
efeito
o inibitório da
d EA e do Celecoxib ( inibidor da COX-2) na hipernocicep
pção induzid
da por
SNL e na express
são de COX-2 na medula
a.
O ob
bjetivo dos pesquisadore
p
es foi verificcar o efeito da co-administração d
de um inibid
dor da
COX--2 com a EA,, no caso o Celecoxib,
C
de
e maneira a verificar se o efeito do Celecoxib po
oderia
ser potencializado pela EA.
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Os re
esultados, porém,
p
não foram
f
anima
adores. O efeito
e
analgé
ésico da EA se mostrou mais
poten
nte e de lon
nga duração quando com
mparado com
m Celecoxib
b. Esse resu ltado suportta por
um lado a utiliz
zação de EA
A no controlle clínico da
a dor neuro
opática, mass por outro lado,
demo
onstra que o Celecoxib é ineficaz parra dor neuro
opática, como já descrito
o na literaturra.
Ainda
a, a EA pod
de inibir o aumento
a
da expressão da COX-2, assim como
o o Celecoxiib, no
corno
o dorsal da medula, porrém, o uso combinado de EA e Celecoxib não parece ter efeito
adicio
onal na inibição da COX--2.
Assim
m, a analges
sia induzida pela EA oco rre na mesm
ma intensidade e duraçã
ão na presen
nça ou
não d
de Celecoxib
b, o que dem
monstra que
e o efeito da
a EA na dor neuropática pouco se deve
d
à
inibiç
ção direta da
a COX-2, pod
dendo estar relacionado a outros me
ecanismos.
Nota do Editor: O processo
o inflamatórrio participa da gênese da dor ne
europática, de
d tal
mane
eira que anim
mais tratado
os durante o período pós-operatório
o da SNL e d
durante a indução
da le
esão neuropática deve
eriam apressentar uma resposta melhor ao tratamento com
inibid
dores seletiv
vos da COX-2 e não apó
ós o estabele
ecimento da
a patologia n
neuropática, onde
outro
os mecanism
mos são relev
vantes.
Referrência: Lau WK, Lau YM,
Y
Zhang H
HQ, Wong SC,
S
Bian ZX
X. Electroacu
upuncture versus
v
celec
coxib for neu
uropathic pain in rat SNL
L model. Ne
euroscience. 2010 Jul 25
5. [Epub ahe
ead of
print]]
3. Qu
uase um terç
ço da popula
ação tem dorr crônica
Uma pesquisa na
a América Latina
L
avalio
ou a prevalê
ência de dorr crônica na
a população,, suas
causa
as, gravidade, duração e local da do
or. Os achados foram relacionados a
ao sexo e ida
ade. A
dor d
de ocorrência repetitiva ocorre em aproximada
amente um terço da po pulação e é mais
frequ
uente entre as mulheres. O problem
ma também
m aparece destacadame nte em obe
esos e
pesso
oas com sob
brepeso. O estudo
e
mosttrou que a população
p
nã
ão utiliza me
edicamentos
s para
tratar a dor e quando
q
o faz
z, frequente
emente faz uso de auto
omedicação inadequada
a para
contrrolar o proble
ema. O alertta DOL de Ju
ulho de 2009
9 - Ano 9 - Número
N
108 aborda o tema.
Muita
as pessoas não
n
tratam a dor crônica
a, pois acred
ditam que nã
ão existe cu ra e que ela
a deve
ser suportada. Cerca de um terço dos pe
esquisados com
c
essa co
ondição afirm
mou que não
o usou
mento para dor no últim
mo ano. “A população
p
prrecisa ser infformada sob
bre as
nenhum medicam
opçõe
es de trattamento. Ninguém
N
prrecisa viverr com dor”, comento
ou Karine Leão,
coord
denadora do Grupo de Dor
D do Hospittal das Clínic
cas de São Paulo.
P
Em u
uma 2ª fase da pesquisa foi traçado
o o mapa da dor crônic
ca na cidade
e de São Paulo. A
cidad
de foi escolhida pela sua repressentatividade
e populacional, muito próxima co
om o
verificado no res
stante da po
opulação brrasileira. Os pesquisadores analisarram quais bairros
b
sentam maio
or índice de pessoas com
m dor crônica
a na cidade de São Paulo
o e qual a re
elação
apres
desse
es relatos com fatores como escol aridade, ren
nda, densida
ade demogrráfica e índice de
exclu
usão social. O estudo tam
mbém avalio
ou a correlaç
ção das dore
es com a pro
ofissão, obes
sidade
e com
mo o local da
d dor influencia o tipo d
de tratamen
nto escolhido
o. O mapa d
da dor crônic
ca em
São P
Paulo mostra a ocorrênc
cia da dor cconcentrada em regiões onde a pop
pulação apre
esenta
baixa
a escolaridad
de. “Entre as
s pessoas co
om 15 anos ou mais de
e estudo a p
prevalência de
d dor
foi de
e 23,5%, chegando a 33,7% entrre os analfabetos. Noss
sa hipótese é que a fallta de
procure um tratamento adequado p
esclarecimento fa
aça que a pessoa
p
não p
para resolve
er sua
dor”, afirma a coordenador
c
ra do estud
do, Maria do Rosário Dias
D
de Oliv
veira Latorrre, do
Depa
artamento de
e Epidemiolo
ogia da FSP/ USP.
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Fig
gura 1: Distrribuição da d
dor crônica na
n cidade de São Paulo
Fonte
es:
http:///www.exprressomt.com.br/noticiaB usca.asp?co
od=80373&codDep=3
http:///www.abcd
dor.com.br/?p=87
4. A a
automedicaç
ção pode esttar com os d
dias contados
s
No m
mês de fevere
eiro deste ano a justiça federal negou o pedido de liminar p
para que alg
gumas
droga
arias ficasse
em desobriga
adas a cump
prir a RDC 44/09,
4
que estabelece
e
n
novas regras
s para
farmá
ácias e drog
garias. De ac
cordo com o juiz federal da 22º Varra do DF, Frrancisco Nev
ves da
Cunh
ha, “é compe
etência cons
stitucional da
a ANVISA ed
ditar normas
s a respeito da saúde pública
na c
comercialização de medicamentoss”. A RDC
C 44/09 dispõe sobre
e Boas Prráticas
Farmacêuticas para
p
o controle sanittário do funcionamen
f
nto, da disspensação e da
come
ercialização de produtos e da pre
estação de serviços farrmacêuticos em farmác
cias e
droga
arias. A seçã
ão IV, Art. 40,
4 § 1 regullamenta que
e “Os medica
amentos dev
verão perma
anecer
em área de circu
ulação restritta aos funcio
onários, não sendo perm
mitida sua ex
xposição dire
eta ao
alcan
nce dos usuá
ários do esta
abelecimento
o”. Isso sem
m dúvida irá reduzir de fo
forma significativa
o con
ntato do púb
blico com os
s medicamen
ntos e, por conseqüência, pode lev
var á reduçã
ão nas
venda
as de alguns
s medicamen
ntos.
Entre
etanto, atire a primeira pedra quem
m nunca foi a uma farmá
ácia ou drog
garia compra
ar um
medicamento que
e foi prescritto por um m
médico e por impulso, ao visualizar g
gôndolas con
ntendo
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aspirina ou mes
smo dipiron
na, também
m levou alg
gum desses medicame ntos para suprir
qualq
quer eventua
alidade. Para
a nós brasile
eiros esse ato é extremamente norm
mal, mas dev
vemos
toma
ar cuidado, pois nenhum medicam
mento está isento de reações adve
ersas ou mesmo
m
contrra-indicações
s.
Por o
outro lado, a ANVISA ap
provou uma relação dos medicamentos isentos d
de prescrição que
poderão permanecer ao alca
ance dos ussuários para obtenção por
p
meio de
e auto-serviç
ço em
farmá
ácias e drogarias. São eles:
I - medicamentos
s fitoterápico
os, conforme
e especificad
do no registrro junto à AN
NVISA;
II - m
medicamenttos administrados por v
via dermatológica, confo
orme especifficado no re
egistro
junto
o à ANVISA e;
e
III - medicamenttos sujeitos a notificação
o simplificada, conforme legislação e
específica.
emais medic
camentos, salvo os acim
ma citados, devem perm
manecer em local restritto aos
Os de
funcio
onários do estabelecime
e
ento farmaccêutico. Os membros da
a equipe DO
OL acreditam
m que
essa medida é um
ma decisão acertada
a
no que se refere ao contro
ole quanto ao
o uso indeviido de
medicamentos ou mesmo a automedica
ação errônea
a, que dependendo do ccaso pode causar
c
danos irreversíve
eis ao pacien
nte, podendo
o levar até a morte.
Fonte
e: RDC 44/2009.
http:///www.anvis
sa.gov.br/div
vulga/noticia
as/2009/pdff/180809_rdc_44.pdf

Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. Av
valiação com
m TENS pode ser feita an tes de impla
antar estimulador medullar
A esttimulação elétrica transcutânea (TE
ENS) é um método
m
utilizado para o alívio da dor
d de
origem muscularr ou neuropá
ática. Este esstudo avaliou a possibilidade de utiliizar o TENS como
méto
odo de triag
gem em pac
cientes com dor persistente antes de uma la
aminectomia para
impla
antação de estimulador
e
medular. O fato é que
e a estimulação medula r pode falha
ar por
diverrsos motivos
s, como por exemplo, a incapacidade
e de tolerar as parestessias causadas pela
estim
mulação.
Foram
m feitas corrrelações an
ntes e após a cirurgia de implante
e medular e encontrara
am-se
corre
elações posittivas na inca
apacidade de
e tolerar a parestesia,
p
nos
n
níveis d e ansiedade
e e de
dor. Os pesquis
sadores con
ncluíram que
e o TENS apresenta-s
se com um instrumento de
poten
e de estimu
ncial aplicab
bilidade na avaliação
a
do
os efeitos in
ndesejáveis no implante
ulador
medu
ular.
Referrência: Math
hew L, Winfrree C, Millerr-Saultz D, Sonty
S
N. Tra
anscutaneou
us electrical nerve
stimu
ulator trial may
m
be used
d as a screen
ning tool prio
or to spinal cord stimula
ator implanttation.
Pain. 2010 Aug;1
150(2):327-31. Epub 20
010 Jun 15.
6. O sistema imu
une auxilia na regeneraçã
ão das células nervosas
A mielina inibe a regeneração do axôn io e é rapid
damente elim
minada apóss dano perifférico,
mas não no siste
ema nervoso
o central (SN
NC), causando prejuízos
s ao processso de recupe
eração
e reg
generação. Para
P
melhor compreende
er os mecanismos subjacentes a estta eliminação, um
grupo
o de cientisttas testou o papel poten
ncial do siste
ema imune humoral nesste fenômen
no. Os
antico
orpos endó
ógenos são exigidos p
para a liberação rápida e robustta da mielina e
regen
neração do axônio lesa
ado. Animaiss nocaute para
p
células B JHD mo
ostram um atraso
a
signifficativo no influxo de macrófagos,
m
d
degradação de mielina e regeneraçção de axônios. A
depuração rápida
a de restos de mielina é restaurad
da em camundongos m
mutantes JHD por
trans
sferência passiva de an
nticorpos de camundong
gos normais
s ou por um
m anticorpo antina periférica
mielin
a, mas não pela
p
entrega
a de anticorp
pos não neurais. O tecid
do nervoso lesado
é alv
vo de antico
orpos endóg
genos pré-e
existentes qu
uem ajudam
m na elimin
nação da mielina,
prom
movendo a en
ntrada de macrófagos
m
e atividade fagocitária. Esses
E
resulta
ados demonstram
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um p
papel de imu
unoglobulina (Ig) na rem
moção de ne
ervos danifica
ados durantte a cicatriza
ação e
sugerrem que o estado
e
imun
nológico priv
vilegiado do sistema nervoso centra
al pode conttribuir
para o fracasso da
d regeneraç
ção axonal a
após a lesão.
O sis
stema nervo
oso central (SNC) e o sistema im
munológico comunicam entre si e auto
regulam-se. É sa
abido que as
s células do sistema imu
une são capa
azes de migrrar até estru
uturas
do S
SNC e exerc
cer lá a su
ua função. Também é conhecido o fato de o SNC excretar
gluco
ocorticóides, capazes de
e modelar a resposta imunológica. Existem d
duas barreirras: a
barre
eira hemato
o-encefálica e a barre
eira sangue-líquido ceffalorraquidia no (vulgarm
mente
desig
gnado por liq
quor). A prim
meira localiz a-se ao níve
el das células endoteliaiss que recobrem o
interiior dos vaso
os sanguíneo
os que irrig am o céreb
bro e a segu
unda localiza
a-se ao níve
el das
célula
as epiteliais dos Plexus Coroideus, que são peq
quenas estruturas localiizadas no in
nterior
de ca
avidades cerebrais designadas ventrrículos.
Um d
dos aspecto
os intrigante
es em relaçção às sinapses estabe
elecidas enttre as célula
as do
sistem
ma imune e o sistema nervoso
n
é a utilização, em
e ambas, das
d mesmass proteínas, como
nos c
casos da neu
uropilina — protídeo qu e participa da
d sinalizaçã
ão neuronal e que é tam
mbém
encon
ntrado nas sinapses im
munológicas — e da agrrina — identtificável nass interações entre
neurô
ônios e músculos e, ig
gualmente, nos sítios de
d reconhec
cimento enttre as células do
sistem
ma imune.
Referrência: Varg
gas ME, Wa
atanabe J, Singh SJ, Robinson WH,
W
Barres BA. Endogenous
antibodies promote rapid myelin
m
clearrance and effective
e
axo
on regenera
ation after nerve
injury
y. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010 Ju
un 14. [Epub
b ahead of prrint]
7. A ativação da
a quinase N-terminal
N
cc-Jun (JNK) interrompe a sinalizaçã
ptores
ão de recep
opióid
des
A sin
nalização esp
pecífica por um ligante (ligand-direc
cted) tem sido sugerida
a como base
e para
as differenças nas
s respostas evocadas
e
po
or alguns ago
onistas selettivos. Este fe
enômeno tam
mbém
pode ser chamad
do de uma seletividade
s
ffuncional. Os
O mecanismos subjacen
ntes à ativaç
ção de
um receptor nesttes casos nã
ão são comp
preendidos totalmente
t
e a definição
o mais clara deste
conce
eito pode se
er útil no de
esenvolvimen
nto de novo
os agentes terapêuticos
t
via-seletivo
os. Os
cientistas do dep
partamento de
d farmacolo
ogia da Univ
versity of Pitttsburgh - Scchool of Mediicin já
mostraram a ativação da JN
NK pelo rece
eptor κ-opió
óide e uma classe de liigantes espe
ecífica
causo
ou inativação
o persistente
e do recepto
or.
Existe
em três cla
asses de lig
gantes do rreceptor κ-o
opióide: ago
onistas típico
os que ativ
vam a
prote
eína G, sina
alizando parra produzir analgesia e outra ação mediada por proteín
nas-G;
antag
gonistas convencionais (por exem
mplo, a naloxona e a buprenorffina) que in
nibem
comp
petitivamente a ligação
o do agonissta; e uma terceira classe de lig
gantes altam
mente
seletiivos (por ex
xemplo, norrBNI, JDTic e GNTI) qu
ue ativa a família
f
das MAPKs JNK
K para
produ
uzir uma inativação de longa dura
ação da sina
alização (semanas). Em
mbora muito
os dos
agonistas μ-opió
óides seletivo
os dessensib
bilizam rece
eptores μ através da prroteína quinase G
(GRK
K) e interna
alização dep
pendente de
e β-arrestin
na, vários estudos
e
con
nstataram que
q
a
morfiina, agonista protótipo μ-opióide n
não internaliza de mane
eira eficientte receptores μ e
mesm
mo assim pro
oduz tolerân
ncia analgési ca aguda.
O esttudo que tra
azemos neste alerta mosstra que o receptor
r
μ-opióide pode ser inativad
do por
liganttes específic
cos, como a morfina, e que a tolerância analg
gésica aguda
a por analgé
ésicos
opióid
des relacion
nados (morffina-6-glicurronídeo e buprenorfina
b
) pode serr bloqueada pela
inibiç
ção da JNK, mas
m não pelo knockout d
da quinase 3 do recepto
or acoplado à proteína-G
G.
No entanto, uma
a segunda classe
c
de μ--opióides (fe
entanil, a metadona,
m
ox
xicodona) podem
p
produ
uzir tolerânc
cia analgésica aguda b loqueável pelo
p
knockou
ut da quinasse 3 do rec
ceptor
acopllado à proteína-G, mas não
n
pela inib
bição da JNK
K.
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A de
essensibilizaç
ção aguda de recepto res μ-opióid
de foi demonstrada pa
ara animais
s prétratad
dos com mo
orfina e bloqueada pela iinativação da JNK. Anim
mais pré-trata
ados com fe
entanil
tivera
am dessensibilização ind
dependente d
da inativação da JNK.
A ina
ativação do receptor
r
κ-opióide media
ada pela inativação da JNK foi evide
ente em amb
bos os
agonistas, no en
ntanto, o knockout do g
gene JNK 1 bloqueou se
eletivamente
e a inativação de
recep
ptores κ, enq
quanto a supressão do gene JNK 2 bloqueou seletivament
s
te a inativaç
ção de
recep
ptores μ-opó
óide.
A análise do pap
pel da JNK na regulaçã
ão da sinaliz
zação do rec
ceptor opióid
de revelou que a
ativação da via JNK
J
leva à to
olerância ag uda da morrfina e opióid
des relaciona
ados, mas não
n
do
fenta
anil ou outros agonistas que ativam eficientemente internalização depen
ndente da GRK/βarres
stinsa.
o ligante-dirrigida de quinases JNK p
Estes
s resultados sugerem qu
ue a ativação
pode fornece
er um
modo
o alternativo
o de regular os receptore
es acoplados
s a proteína-G.
Referrência: Melie
ef EJ, Miyata
ake M, Bruch
has MR, Cha
avkin C. Liga
and-directed
d c-Jun N-terrminal
kinas
se activation
n disrupts opioid recep
ptor signaliing. Proc Natl Acad S ci U S A. 2010
22;10
07(25):1160
08-13.
8. Co
oexpressão de
d receptores opióides m
mi e delta em
m nociceptores
A analgesia indu
uzida por mo
orfina e a ttolerância an
ntinociceptiv
va são conhe
s
ecidas por serem
modu
uladas pela interação entre
e
os recceptores δ-o
opióides (DO
ORs) e recep
ptores μ-opióides
(MOR
Rs), nos cam
minhos da sinalização do
olorosa. Entrretanto, a ev
vidência parra a express
são de
Dors em neurôniios nociceptiivos de pequ
ueno diâmettro (fibras C)
C nos gângllios da raiz dorsal
d
(DRG
G) e para a coexistên
ncia de ne uropeptídeo
os DORs co
om MORs ffoi recentem
mente
conte
estada. Um estudo rec
cente em ccamundongo
os que exprressam DOR
R1 com pro
oteína
fluore
escente verd
de inserida na
n porção C--terminal (D
DOR1-EGFP) indicou que
e apenas 17%
% dos
neurô
ônios DRG expressam DOR1-EGFP
P e predominantemente
e em neurôn
nios de diâmetro
G de pequ
grand
de, mas não em neu
urônios DRG
ueno calibre
e que exprressem MO
OR ou
neuro
opeptídeos, sugerindo uma dissociaçção distinta de DORs e MORs
M
em ne
eurônios aferrentes
senso
oriais primárrios e na mo
odulação da d
dor.
Este alerta traz
z um relato
o decorrente
e desta po
olêmica, ond
de pesquisa
adores, utilizando
hibrid
dização in siitu, PCR de célula única
a e imunohis
stoquímica, demonstrara
d
am que DOR
Rs são
amplamente expressos não apenas
a
em n
neurônios de
e grande diâ
âmetro do D
DRG, mas tam
mbém
em n
neurônios de
e diâmetro pequeno
p
e ccoexistem co
om MORs em
m neurônioss peptidérgic
cos do
DRG,, de pequeno diâmetro, com localizzação depen
ndente de prrotachykinin
n em vesícullas de
grand
de densidade. Tanto ago
onistas DOR
R e MOR red
duziram correntes de Ca
a2+ induzida
as por
despo
olarização em um único
o neurônio D
DRG de pequeno diâme
etro e inibira
am a transm
missão
sináp
ptica na med
dula espinha
al dorsal de fibras C aferentes. Assim, a coexisttência de DO
ORs e
MORs
s em neurônios DRG de
d diâmetro pequeno é uma base para a inte
eração direta dos
recep
ptores opióid
des na modu
ulação da tra
ansmissão no
ociceptiva afferente e ana
algesia opióiide.
Referrência: Wang HB, Zhao B, Zhong Y
YQ, Li KC, Li ZY, Wang Q, Lu YJ, Z
Zhang ZN, He SQ,
Zheng HC, Wu SX, Hökfeltt TG, Bao L
L, Zhang X.. Coexpression of delta
a- and mu-opioid
recep
ptors in nocic
ceptive sens
sory neuronss. Proc Natl Acad
A
Sci U S A. 2010 10
07(29):13117-22.
9. Miotoxinas de serpentes causam eflux
xo de ATP e potássio,
p
lev
vando a dano
o celular e dor
d
Cobra
a ou Serpen
nte? Ambos os
o termos sã
ão aceitos pelo
p
dicionário, mas o te
ermo serpentte é o
mais correto. O termo "cobra" é utiliza
ado apenas para um tip
po de serpe
ente, as Najas da
África
a e Ásia. Da
a mesma fo
orma que oss portuguese
es na época
a do descobrrimento do Brasil
atribu
uíram o nom
me de índios
s aos nativo s aqui encontrados, pois acreditava
am ter chegado à
Índia, também atribuíram o nome de
e "cobra" às
s serpentes, acreditand
do se tratar das
verda
adeiras cobrras (Naja da Índia). No Brasil não é errado utilizar o termo
o "cobra", porém,
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no re
esto do mu
undo, é rec
comendável utilizar o termo
t
"serp
pente", para
a evitar qua
alquer
desen
ntendimento
o.
Meno
os de 30% das serpentes conhecidass no País são peçonhenttas. Há 70 e
espécies, div
vididas
em d
dois grupos: Crotalíneos (Jararaca, C
Cascavel e Surucucu)
S
e Elapíneos (C
Coral verdad
deira).
Elas ffazem perto
o de 20 mil vítimas
v
por a
ano. O vene
eno de todas
s essas serpe
entes pode matar
uma pessoa em pouco tempo. A reação à picada va
ai depender de variáveiss como a parte do
corpo
o que foi atingida, quantidade de ve
eneno injeta
ada, peso da
a vítima e o tipo de serp
pente.
Por is
sso, especialistas do Buttantã recom
mendam às vítimas que recebam
r
o so
oro o mais rápido
r
possíível, de prefe
erência nas primeiras trê
ês horas apó
ós o ataque.
As m
miotoxinas (to
oxinas cujos
s alvos são o
os músculos) desempenham um pap
pel importan
nte na
patog
gênese do envenename
e
ento causad
da por picad
das de serp
pentes. Em grande parrte do
mund
do este é um
m problema de saúde p
pública relev
vante. Pesqu
uisadores de
emonstraram
m que
duas miotoxinas
s que são os
o principaiss constituinttes do vene
eno de Botthrops asperr, um
repre
esentante mortal
m
na Am
mérica Latina
a, induzem a liberação de grandess quantidades de
íons K + e aden
nosina trifosfato (ATP) d
do músculo esquelético. O ATP libe
erado amplifica o
efeito
o da miotoxinas, agindo como um siinal de perig
go que se espalha, e cau
usa mais dan
nos ao
agir s
sobre os rec
ceptores purrinérgicos, m
moléculas de
e membrana celular envo
olvidas em várias
v
funçõ
ões celulares
s, tais como a reatividad
de vascular, apoptose e secreção
s
de citocinas.
Além disso, a lib
beração de ATP
A
e K+ co
ontribuem pa
ara a reação
o característtica de dor destes
d
acide
entes por animais pe
eçonhentos. Como as miotoxinas
s da Both
hrops asperr são
repre
esentativas de uma grande família
a de mioto
oxinas com estrutura d
da fosfolipas
se A2
(enzima que cata
alisa a hidróllise de fosfollípides para formar ácido
o araquidôniico, precurso
or dos
leuco
otrienos, pro
ostaglandinas
s e trombox
xanos), estes resultados
s deverão se
er de importtância
geral para enve
enenamento ofídico. Al ém disso, eles sugere
em as posssíveis abordagens
terap
pêuticas para
a limitar a extensão
e
doss danos nos tecidos musculares, ba
aseado em drogas
d
anti-p
purinérgicas
s.
Referrência: Cintrra-Francischinelli M, Cacccin P, Chiav
vegato A, Pizzo P, Carm
mignoto G, Angulo
A
Y, Lo
omonte B, Gutiérrez JM, Montecucco
o C. Bothrop
ps snake my
yotoxins indu
uce a large efflux
of AT
TP and potassium with spreading o
of cell dama
age and pain
n. Proc Natl Acad Sci U S A.
2010 Aug 10;107
7(32):14140
0-5. Epub 20
010 Jul 26.
10. C
Celecoxib verrsus diclofen
naco e omep
prazol, o que
e é melhor?
Antiin
nflamatórios
s não-esteroidais (AINES
S) são amplamente usa
ados no trattamento da dor e
da in
nflamação de paciente
es com arttrite, apesa
ar das preo
ocupações ssobre os efeitos
e
indes
sejáveis. Alé
ém dos conh
hecidos efeiitos ulcerativ
vos no estô
ômago e du odeno, os AINES
A
conve
encionais causam danos
s significativo
os no intestino, que cos
stumam passsar desperce
ebidos
por m
médicos e pa
acientes. Tra
atamentos a
alternativos são
s
menos eficazes
e
do q
que os AINE
ES em
muito
os pacientes
s, como os efeitos sed
dativos e co
onstipação com o uso d
de opióides. Isso
aconttece com AINES não seletivos que
e agem bloq
queando as isoformas d
da ciclooxigenase
(COX
X-1 e COX-2)).
Em um recente
e trabalho publicado no periódic
co The Lan
ncet, Franciis Chan e seus
colab
boradores ap
presentaram um estudo denominado
o CONDOR, o primeiro e
estudo duplo
o-cego
e aleatório para avaliar efeittos adversoss tanto na parte alta do trato gastro
ointestinal quanto
no intestino de pacientes
p
que se utilizam
m de terapia
a crônica porr AINES. Ne
este estudo, o uso
de diclofenaco, um inibidor não seletiv
vo da COX,, associado ao Omepra
azol, um protetor
gástrrico, foi comparado com grupo que recebeu som
mente Celecoxibe, um A
AINE seletivo
o para
COX--2.
Um ttotal de 2.24
46 pacientes foi distribuíído de mane
eira aleatória
a para receb
ber diclofena
aco de
libera
ação lenta de
e 75 mg dua
as vezes ao dia mais om
meprazol 20 mg uma vezz por dia, e 2.238
pacie
entes para re
eceber celeco
oxibe 200 m
mg duas veze
es ao dia, du
urante cerca de seis mes
ses.
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O priincipal resultado enconttrado foi que
e para os antiinflamatórios que inib
bem só a enzima
COX 2 os efeitos
s gastrointe
estinais são bem menorres. O Celec
coxibe foi asssociado com
m um
risco significativ
vamente me
enor de ev
ventos adve
ersos gastriintestinais ((1%) do que
q
o
dicloffenaco mais omeprazol (4%).
(
É imp
portante ress
saltar que a pesquisa foii patrocinada
a pela
emprresa Pfizer, que
q
fabrica esse tipo de
e antiinflamatório e teve seu produ
uto (Celebra) alvo
de in
nvestigações
s sobre efeittos colateraiis importanttes, como aumento no risco de ev
ventos
cardio
ovasculares trombóticos
s, infarto do miocárdio e derrame.
Quan
ndo foi lançado em 1999
9 o Vioxx (Ro
ofecoxib, Me
erck Schering
g-Plough) fo
oi anunciado como
um d
dos medicam
mentos mais eficazes para tratar a dor das vítimas de artrite. Um
m dos
prime
eiros medica
amentos inib
bidores da e
enzima COX
X-2, prometia acabar co
om a dor se
em os
efeito
os colaterais
s dos mediicamentos a
antigos, sob
bretudo as úlceras e o
os sangram
mentos
gastrrointestinais.. O entusias
smo em rela
ação a essa
a classe de medicamentto foi tão grande
que, não demoro
ou muito, passou tamb ém a ser re
eceitado parra o alívio d
dos mais variados
enstruais, de
esconforto muscular,
m
dorr de dente e enxaqueca.
tipos de dor como cólicas me
Consumido por quase
q
84 miilhões de pe
essoas em mais
m
de oiten
nta países, o antiinflamatório
trans
sformou-se em um do
os carros-ch
hefe do lab
boratório. Esta história
a de sucess
so foi
interrrompida porr iniciativa prrópria do se u fabricante
e, que determ
minou a retirrada do merrcado,
inclus
sive o brasileiro. O motivo: o consu mo diário de
e 25 miligramas do rem édio, por mais de
dezoiito meses, dobra os riscos
r
de in
nfartos e de
errames dev
vido à inibiição colaterral da
produ
ução de pro
ostaciclina (P
PGI2), respo
onsável pela
a atividade anti-agregan
a
nte plaquetá
ária. A
meno
or concentra
ação de pros
staciclina lev
va a uma maior
m
ação de tromboxan
nos, levando
o, por
exem
mplo, a uma redução no
o tempo de ssangramento, com uma
a coagulação
o mais rápid
da. Os
efeito
os da PGI2 consistem em
e vasodilattação potentte e inibição
o da agregaçção plaquetária e
prolifferação de músculo lis
so vascularr. A relativa deficiência de PGI2
2 pode pred
dispor
atero
ogênese. A inibição sele
etiva da CO
OX-2 também
m tem efeitos adversoss ao prejudicar a
produ
ução de pros
staciclina renal, possive lmente na vasculatura
v
renal,
r
atrapa
alhando o ba
alanço
iônico
o de sódio e prejudicand
do a homeo
ostase hidroe
eletrolítica. Isso
I
colocou outros inibidores
da COX-2 sobre suspeita, como
c
o Cele
ebra (celecoxibe) e Bex
xtra (valdeco
oxibe), ambos da
Pfizerr.
Referrências: Cha
an FK, Lanas
s A, Scheim an J, Berger MF, Nguye
en H, Goldsttein JL. Cele
ecoxib
versu
us omeprazo
ole and dicllofenac in p
patients with
h osteoarthrritis and rhe
eumatoid arrthritis
(CON
NDOR): a ran
ndomised triial. Lancet. 2
2010 Jul 17;376(9736):173-9.
UOL Ciência http://noticias.bol.uol.ccom.br/cienc
cia/2010/08/
/09/anti-infla
amatorio-comumoes-no-intesttino.jhtm
pode-causar-leso
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