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1. Us
so de radiaçã
ão no tratam
mento da dorr crônica
A neuralgia do trigêmeo
t
é um
u distúrbio
o neuropátic
co unilateral que causa episódios de
d dor
intensa, descrita pelos pacie
entes como semelhante
e a um choq
que elétrico . A dor pod
de ser
provo
ocada por estímulos
e
tátteis, como o ato de es
scovar os de
entes, mastiigar, falar ou
o até
mesm
mo um golpe
e de vento frrio na face. T
Todos eles podem
p
desen
ncadear uma
a crise doloro
osa.
Atuallmente, o alívio da dor
d
nestes casos é obtido principalmente com o us
so de
antico
na e a oxica
onvulsivante
es como a carbamazepi
c
arbazepina. Entretanto, alguns pacientes
não rrespondem de
d forma sattisfatória à tterapia, não toleram o medicamento
m
o ou desenvo
olvem
alergia ao mesmo
o, ou já atingiram a dosse limite sem
m resultados efetivos.
es casos, a medicina
m
lança mão de o
outros métod
dos:
Neste
1
1. Técnicas percutâne
eas (injeçã
ão de sub
bstâncias como
c
glice
erol ou glicina,
radiofrequência ou compressão
c
do gânglio),, realizadas em 5 minuttos sob anestesia
local ou sedação, in
ndicadas pa
ara paciente
es idosos ou
u para aque
eles com co
ontraindicação
o de uma cirurgia maior;;
2
2. Cirurgias complexas, onde a bas e do crânio é aberta parra procurar o nervo trigê
êmeo,
sendo in
ndicada para pacientess mais jove
ens porque envolve ne
eurocirurgia com
microscópio e interna
ação em UTII;
3
3. Radiociru
urgias.
A rad
diocirurgia es
stereotáxica vem sendo estudada desde os anos 70, porém
m sua utilizaç
ção se
torno
ou limitada devido
d
à ausência de té
écnicas de neuroimagem
n
m adequada
as para orien
ntar a
localização aprop
priada da reg
gião a ser op
perada.
O de
esenvolvimen
nto de técn
nicas de cap
ptação de imagens para a localizzação acurad
da de
estruturas do sis
stema nervo
oso central tteve um av
vanço muito grande noss anos 90. Desde
D
então
o, muitos autores tem demonstrado a eficácia e segurança da
d radiocirurrgia estereotáxica
Gamm
ma Knife (utilizando rad
diação gama
a localizada)) em termos
s de alívio d
da dor. Porém, os
inúmeros trabalh
hos publicados até o momento, mostram a utilização de doses muito
variáveis de rad
diação. Em geral, dose
es muito alttas de radia
ação aumen
ntam a sen
nsação
dolorrosa da face após o proc
cedimento. A dose máxima sugerida é de 90 G
Gy (Gray: un
nidade
de ra
adiação abso
orvida pela matéria).
m
Kim e colaborado
ores (2010) sugerem a utilização de radiação variando
v
enttre 80 e 85 Gy. O
estud
do foi realiz
zado entre 1997 e 200
08, no Hosp
pital da Universidade N
Nacional de Seul,
conta
ando com 10
04 pacientes, sendo que 60 recebera
am radiação gama na do
ose de 80 Gy
y e 44
receb
beram a dose de 85 Gy. A área irrad
diada (2 a 4 mm entre a junção do n
nervo trigem
minal e
a po
onte) foi loc
calizada atrravés de esstereotáxico e neuroim
magens. Os pacientes foram
avalia
ados 1, 3, 6 e 12 meses após a rradiocirurgia e depois a cada 12 m
meses, atrav
vés da
escala de intensiidade de dor do Barrow
w Neurologica
al Institute. Os paciente
es também foram
avalia
ados em re
elação ao desenvolvim
d
mento de dé
éficits neuro
ológicos e aparecimentto de
neura
algia trigemiinal secundá
ária.
Foi o
observado que a dose de
d 85 Gy p romoveu o alívio da do
or de forma
a mais rápid
da em
relaçã
ão à dose de 80 Gy, sem causarr complicaçõ
ões secundá
árias e não houve dife
erença
signifficativa entrre as duas doses
d
em te
ermos de efficácia, já qu
ue 86,7% d
dos pacientes que
receb
beram a dos
se de 80 Gy
y relataram alívio da do
or facial conttra 86,3% d
dos paciente
es que
receb
beram a dose
e de 85Gy.
Dessa
a forma, su
ugere-se qu
ue a utilizaçção da radiocirurgia Gamma
G
Kniffe é a opçã
ão de
tratamento meno
os invasivo para pacienttes com neu
uralgia trigem
minal que n ão responde
em ao
tratamento com medicamenttos.
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* Parra ver como
o funciona o equipamentto de radiaç
ção estereotá
áxica Gamm
ma Knife clique no
link: http://www.youtube.com/watch?v=
=pzrVgv_yPn
nM
Referrências
 Zakrzewsska JM. Med
dical manage
ement of trrigeminal neuropathic pa
ains. Expertt Opin
Pharmaco
other. 2010,, 11(8):1239
9-54;
 Shaya M,, Jawahar A,, Caldito G, S
Sin A, Willis BK, Nanda A. Gamma k
knife radiosu
urgery
for trigem
minal neura
algia: a stu
udy of pred
dictors of su
uccess, efficcacy, safety
y, and
outcome at LSUHSC. Surg Neuro
ol., 2004, 61:529-35;
hin D, Chang J, Kim K, Chang J, Hu
uh R, Chung
g S. Effect off Various Su
urgical
 Han I, Sh
Modalities in Recurrrent or P
Persistent Trigeminal
T
Neuralgia.
N
S
Stereotact Funct
Neurosurrg., 2010, 88
8:156-62;
H Paek SH
H. Is It Effecctive to Rais
se the
 Kim YH, Kim DG, Kim JW, Han JH, Chung HT,
Irradiatio
on Dose from 80 to 85
5 Gy in Gamma Knife Radiosurgerry for Trige
eminal
Neuralgia
a? Stereotact Funct Neurrosurg., 201
10, 88:169-7
76.
2. Pe
esquisas dem
monstram que ajuda psiccológica diminui a dor em
m pacientes
A dor crônica ac
comete milhões de pesssoas no mun
ndo inteiro. No Brasil, ccerca de 28
8% da
população diz so
ofrer desse mal.
m
Não é incomum en
ncontrarmos estes pacie
entes com muitas
m
outra
as reclamaçõ
ões, além da
d dor. Com
mo se sabe
e, a dor po
ossui envolv
vimento bas
stante
signifficativo de componente
c
e emocional,, pois estím
mulos idêntic
cos são senttidos de ma
aneira
difere
ente por cad
da indivíduo e muitos a
antidepressiv
vos são utiliz
zados como analgésicos
s para
pacie
entes com dores
d
crônic
cas (vide o alerta "Ma
ais um medicamento p
para dor lo
ombar
crônica?" desta edição).
e
Um p
paciente com
m dor crônic
ca dificilmen
nte consegue
e ter um esttilo de vida normal, pois seu
estad
do psicológic
co sofre muittas alteraçõe
es. Por contta deste aspecto da dor crônica, o Centro
C
de Do
or e Neuroc
cirurgia do Hospital
H
Nov e de Julho, em São Pau
ulo, criou há
á quatro ano
os um
ara pacientes que sofrrem de dorr crônica, com
grupo
o de apoio psicológico gratuito pa
c
a
camp
panha “Viva sem dor”. A metodolog
gia se baseia
a em um ro
odízio de paccientes, ond
de são
atend
didos 15 deles por vez, com sessõe
es que duram
m cerca de uma
u
hora, o nde se discu
ute as
incap
pacidades e ressalta-se a imporrtância da adesão ao
o tratamentto psicológico e
farma
acológico. Es
ste ano, o hospital adottou o tema da
d Associaçã
ão Internacio
onal de Estudo da
Dor ((IASP), a dorr crônica de origem mussculoesquelé
ética.
O ho
ospital mosttra resultad
dos bastant e positivos e incentivadores. A coordenadora da
camp
panha acred
dita que não
o se pode p
pensar em tratamento de dor crô nica apenas
s com
medicamentos. E muitos pacientes dessse grupo concordam com ela. Dona
a Stela, 51 anos,
d
por 30 anoss e não proc
curava ajuda
a médica, uttilizava-se apenas
teve enxaqueca diariamente
de an
nalgésicos. No entanto, a dor foi fficando insup
portável e por
p fim ela rresolveu pro
ocurar
ajuda
a. Stela relata que a psicologia a ajudou a se conhecer e pe
erceber que
e seu
perfe
eccionismo desencadeav
d
va crises de enxaqueca. Hoje, ela relata
r
ter crrises quinzen
nais e
para ela foi um
m avanço en
norme. Para
a maiores informações
i
, o Hospita
al Nove de Julho
dispo
onibiliza um telefone parra contato: ( 11) 3539-99
901.
Há estudos que relatam a eficácia
e
de ttratamento psicológico
p
na
n dor crôniica, entretan
nto, a
consu
ulta a um médico especializado no a
assunto não pode ser dis
spensada.
Fonte
e: http://ww
ww.fda.gov/N
NewsEvents//Newsroom/PressAnnoun
ncements/uccm232708.h
htm
3. O uso de antiin
nflamatórios
s não-estero idais está as
ssociado com
m derrames
Uma pesquisa realizada na Dinamarca , com apro
oximadamentte meio millhão de pes
ssoas,
evide
enciou risco elevado de
d derramess com o uso de antiinflamatórioss não-esterroidais
(AINE
Es). O trabalho foi apresentado n
no Congress
so de 2010
0 da Socied
dade Europé
éia de
Cardiiologia.
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O esttudo foi con
nduzido através das info
ormações co
oletadas nos
s registros d
dinamarques
ses de
pesso
oas considerradas saudá
áveis. Não p
participaram
m da pesquis
sa pessoas que haviam
m sido
hospiitalizadas nos
n
cinco anos
a
anterio
ores ou aquelas para as quais foram pres
scritas
medicações para doenças crô
ônicas por m
mais de dois anos.
A equ
uipe iniciou a pesquisa nos
n registross de toda a população
p
da
a Dinamarca
a com idade acima
de 1
10 anos e correlacion
nou com oss registros de prescrição de me
edicamentos
s. Os
pesqu
uisadores de
escobriram que
q
45% dessses indivídu
uos saudáve
eis tinham re
ecebido ao menos
m
uma prescrição para
p
AINEs entre
e
1997 e 2005.
Eles então utilizaram dad
dos sobre derrames a partir de
d
outros registros, sobre
hospiitalizações e mortes, e calcularam o risco para derrames fatais
f
e não--fatais assoc
ciados
ao us
so de AINEs,, através de modelos de
e risco propo
orcional de Cox
C
e análise
es de cruzam
mento
de ca
asos.
Os re
esultados mostraram
m
que o uso de
e AINEs foi associado a um risco aumentado
o para
derra
ames. Esse risco abrang
geu de quasse 30% com
m ibuprofeno
o e naproxe
eno até 86%
% com
dicloffenaco. Além
m disso, foi encontrada uma relaçã
ão com a do
ose, com o risco aume
entado
para derrames attingindo 90%
% com dose s de ibuproffeno acima de
d 200mg e 100% com doses
de diclofenaco ac
cima de 100m
mg.
Devid
do às diversas hipóteses
s sobre o m ecanismo lig
gando AINEs
s a eventos cardiovascu
ulares,
como
o o efeito tro
ombótico aum
mentado sob
bre plaqueta
as, endotélio e/ou placass ateroscleró
óticas,
press
são sanguíne
ea em eleva
ação e efeito
o sobre os rins e retenção salina, os pesquisa
adores
inform
mam que os
s resultados não são tão surpreendentes em vistta das evidê ncias acumu
uladas
do aumento no risco de infarto agud
do do miocárdio (IAM)
) com essess medicame
entos,
acres
scentando qu
ue o mecanismo seria prrovavelmentte o mesmo.
Eles enfatizam que se metade
m
da população toma ess
ses remédio
os, mesmo
o que
ocasionalmente, então isso poderia ser responsáve
el por um aumento de 50% a 100
0% no
risco de derrame
es.
Referrência: Fosb
bøl EL, Folk
ke F, Jacobssen S, Rasm
mussen JN, Sørensen R, Schramm
m TK,
Andersen SS, Ra
asmussen S, Poulsen H
HE, Køber L,, Torp-Pederrsen C, Gisllason GH. CauseC
speciific cardiova
ascular risk associated with nonstteroidal anttiinflammato
ory drugs among
a
healtthy individua
als. Circ Card
diovasc Quall Outcomes. 2010 (4):39
95-405.
4. An
nalgésico opióide é retira
ado do merca
ado norte-am
mericano
O na
apsilato de propoxifeno é um anallgésico opióide, estruturalmente re
elacionado com
c
a
metadona, utiliza
ado para alív
vio de dores moderadas a fortes, co
om presença
a ou não de febre.
No dia 19 de no
ovembro do presente an
no, a Agênciia Reguladora dos Estad
dos Unidos (FDA)
notificou que a Xanodyne Pharmaceuti
P
icals aceitou
u o pedido de retirada de dois de
e seus
medicamentos que
q
contêm propoxifeno
o, Darvon®
® e Darvonc
cet®, devido
o a estudos
s que
mostram o uso desse
d
fárma
aco e modificcações signiificantes, me
esmo em do
oses terapêu
uticas,
na attividade eléttrica do cora
ação: prolon
ngamento do
o intervalo PR,
P alargame
ento do com
mpleto
QRS e prolongamento do intervalo QT
T, aumentan
ndo as chan
nces de oco
orrência de ritmo
cardía
aco anormall.
O FD
DA, ao conclu
uir que os riscos do pro
opoxifeno su
uperam os benefícios do
o mesmo no alívio
da do
or, recomend
dou aos fabrricantes de m
medicamentos contendo
o o propoxife
eno a retirad
da dos
mesm
mos do merc
cado, a desc
continuação do tratamento com ess
sa substânciia aos usuárrios, a
interrrupção da prescrição por
p
médicoss e a susp
pensão da utilização
u
da
a substância em
qualq
quer formula
ação.
No B
Brasil, os me
edicamentos
s acima cita
ados não sã
ão comercializados. No entanto, aq
qui se
come
ercializam ou
utros medicamentos qu
ue contém propoxifeno.
p
Agora, noss resta espe
erar o
posic
cionamento e, posteriorrmente, as ações da Agência
A
Nacional de Vig
gilância San
nitária
(ANV
VISA).
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Fonte
e:
http:///www.fda.g
gov/Safety/M
MedWatch/S afetyInformation/Safety
yAlertsforHum
manMedicalProdu
cts/ucm234389.h
htm
5. FD
DA aprova us
so do BOTOX
X para enxaq
queca crônic
ca
A to
oxina tipo A (TBA) é uma neu
urotoxina produzida
p
pela
p
Clostrid
idium botullinum,
popularmente co
onhecida com
mo BOTOX®
®, que bloqueia a liberaç
ção de aceti lcolina nas placas
p
moto
oras e, conse
equentemen
nte, bloqueia
a a junção neuromuscul
n
lar (paralisia
a). Devido a esse
efeito
o, o uso da TBA com finalidade
f
te
erapêutica é feito em anomalias
a
o
onde há ativ
vidade
musc
cular exacerbada, por exemplo,
e
na distonia (te
ermo utilizad
do para cara
acterizar do
oenças
que envolvem espasmos
e
musculares
m
involuntário
os, produzin
ndo movime
entos e pos
sturas
mais e frequ
uentemente dolorosas).
d
anorm
A Ag
gência Nacio
onal de Vigilância Sani tária (ANVISA) já apro
ovou diverssos protocolo
os de
tratamentos de anomalias com a TBA
mo blefaroespasmo (fe
echamento ocular
o
A, tais com
forçado, intermittente ou su
ustentado, d
devido à um
ma contraçã
ão involuntá
ária bilatera
al dos
músc
culos orbicu
ulares dos olhos), disstonia de membro (c
contrações involuntária
as da
musc
culatura de um membro
o, resultando
o em movim
mentos repetitivos ou p
posturas ano
ormais
em uma extremid
dade), distonia cervical (espasmos dos
d músculos da região cervical), distonia
orom
mandibular (m
movimentos involuntário
os anormais ou espasmo
os nos múscculos inferiorres da
face), distonia la
aríngea (disttonia focal ccom compro
ometimento dos múscullos envolvidos no
proce
esso de voca
alização), es
spasmo hem
mifacial (conttrações unila
aterais dos m
músculos da face)
e, ma
ais recentem
mente, para incontinênccia urinária (apenas parra os casos onde as terapias
m eficazes).
conve
encionais me
edicamentos
sas não foram
A Agência Regula
adora dos Estados
E
Unid
dos (FDA) ap
provou recen
ntemente o uso da TBA
A para
enxaq
queca crôn
nica (pulsaç
ção intensa
a ou latejjamento em
m uma árrea da ca
abeça,
frequ
uentemente acompanhados por ná
áusea, vômito e sensib
bilidade à lu
uz e/ou a som),
carac
cterizada com incidência
a de 14 crisses ou mais
s de enxaqueca ao mêss. O protoco
olo de
tratamento consiiste em aplicações de B
Botox aproximadamente a cada 12 semanas na
a área
ao re
edor da cab
beça e pesc
coço. Esse tratamento,, todavia, é bastante d
dispendioso e os
espec
cialistas o ac
conselham apenas
a
em ccasos extrem
mos, não res
sponsivos ao
os outros div
versos
tipos de tratam
mentos conv
vencionais, pois pode desencadea
ar ptose pa
alpebral e facial,
hipottonia mandib
bular, cefalé
éias, dores m
scoço,
musculares ou hipotonia nos múscculos do pes
costa
as e ombros e, por isso, o paciente
e precisa ass
sinar termo de consent imento acerrca de
possííveis efeitos colaterais/a
adversos. C
Contudo, não
o deixa de ser uma altternativa pa
ara os
pacie
entes que já
á tentaram, embora se
em sucesso, diversas te
erapias para
a o alívio de sua
enxaq
queca.
Fonte
e: http://ww
ww.fda.gov/N
NewsEvents//Newsroom/PressAnnoun
ncements/uccm229782.h
htm
6. Estudo relaciona uso de an
nalgésicos co
om malformações em meninos
m
Um e
estudo publicado na rev
vista científicca Human Reproduction
R
n, desenvolv
vido por cien
ntistas
da D
Dinamarca, Finlândia
F
e França,
F
que
e relacionara
am a ingestã
ão de analg
gésicos dura
ante a
gesta
ação a um maior núm
mero de na
ascimentos de bebês com cripto
orquidia (tam
mbém
conhe
ecido como testículo ec
ctópico - ap
presentam o testículo escondido
e
ou
u fora do lu
ugar),
levou
u especialisttas na área de reprodu
ução human
na a pedir que
q
mais pe
esquisas so
obre o
assun
nto sejam fe
eitas o quantto antes.
O se
erviço nacional de saúd
de britânico
o, o NHS, aconselha
a
às
à mulheress evitarem tomar
remé
édios durantte a gravide
ez, mas perrmite o uso do paracettamol em d oses pequenas e
duran
nte períodos
s curtos para
a aliviar a do
or. Mais da metade
m
das mulheres grrávidas na Europa
E
e nos
s Estados Un
nidos admitirram tomar m
moderadame
ente analgésicos.
O esttudo foi realiizado em ma
ais de duas m
mil mulheres grávidas e os pesquisa
adores concluíram
que a
as mulheres que usaram
m mais de um
m analgésico
o simultanea
amente, com
mo por exemplo, o
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parac
cetamol e o ibuprofeno,, apresentarram sete vezes mais ris
scos de ter filhos com algum
a
tipo d
de criptorquiidia do que as
a mulheres que não tom
maram analg
gésicos. O se
egundo trimestre,
de 14
4 a 27 semanas de gesta
ação, parece
eu ser um pe
eríodo partic
cularmente ssensível.
Os p
pesquisadore
es suspeitam que os analgésicos
s interfiram
m na ativid ade natural dos
horm
mônios masc
culinos em fetos
f
de me
eninos, atra
apalhando seu desenvo
olvimento no
ormal.
Estud
dos feitos em ratos parecem reforrçar essa te
eoria, pois a exposição a perturba
adores
endócrinos parec
ce ser o me
ecanismo po
or trás de um
u
aumento
o em problem
mas reprodutivos
entre
e jovens do
o sexo masc
culino no m
mundo ocide
ental. Este estudo sug
gere que atenção
partic
cular deve ser
s dada ao uso de anal gésicos suav
ves durante a gravidez,, já que isso
o pode
ser uma razão im
mportante de
esses problem
mas.
Referrência: Kristtensen DM, Hass U, Lessné L, Lottru
up G, Jacobs
sen PR, Dessdoits-Lethim
monier
C, Bo
oberg J, Pettersen JH, Toppari
T
J, Je
ensen TK, Brunak
B
S, Skakkebæk N
NE, Nellema
ann C,
Main KM, Jégou B, Leffers H.
H Intrauterrine exposurre to mild analgesics
a
iss a risk facttor for
devellopment of male
m
reprodu
uctive disord
ders in huma
an and rat. Hum
H
Reprod . 2010 Nov 8.
8
7. Ma
ais um medic
camento parra dor lomba
ar crônica?
A dorr lombar ou lombalgia lo
ocaliza-se na
a parte inferrior (lombar)
) da coluna v
vertebral. Es
stimase qu
ue três em cada
c
quatro adultos terã
ão dores nas
s costas em algum mom
mento de sua
a vida,
o que
e pode ser resultado
r
de
e má postura
a, sedentarismo, execuç
ção de exerccícios de ma
aneira
errôn
nea, dentre outros
o
fatore
es.
O tra
atamento con
nvencional da
d dor lomba
ar é feito farmacologicamente, com analgésicos
s e/ou
opióid
des, diverso
os tipos de fisioterapia
f
e medicina alternativa, como acupu
untura. Em casos
mais severos, qu
uando há deffeito estrutu ral na coluna
a, pode have
er necessida
ade de cirurg
gia.
A agê
ência regula
adora dos Es
stados Unido
os (FDA) ap
provou o uso
o do Cymba lta® (duloxetina)
no tra
atamento de
e dor musculoesquelétic a crônica, ba
aseado em estudos
e
que envolveram
m mais
de 29 mil usuárrios desse medicamento
m
o e mais de
e 600 pacie
entes com o
osteoartrite e dor
lombar crônica. O Cymbalta®
® foi primeirramente utilizado para depressão
d
em
m 2004. O FDA
F
já
havia
a aprovado esse
e
medica
amento para o tratamen
nto da neuro
opatia diabéttica periféric
ca em
2004
4, para ansie
edade generalizada e m
manutenção do tratame
ento de dep
pressão maio
or em
m 2008. Se
egundo o FD
DA, a aprovação foi basseada em quatro
q
2007 e para fibrromialgia em
estud
dos aleatórios, duplos-cegos e co
ontrolados com
c
placebo. No final do período, os
pacie
entes tiveram redução significante
e da dor quando
q
com
mparados ao
os pacientes
s que
receb
beram placeb
bo.
Esta aprovação reflete um grande
g
prob
blema mundial relaciona
ado à indústtria farmacê
êutica,
pois para aprova
ação e/ou lançamento de um nov
vo fármaco deveria hav
ver estudos onde
tivess
se um grupo controle que
q
utilizassse fármaco de
d escolha para
p
a patollogia estuda
ada, o
que n
não ocorre (v
vide editoria
al “A acupun tura para do
or lombar e as
a terapias a
alternativas:: mais
eficaz
zes que o effeito placebo?”).
Vale enfatizar qu
ue o Cymbaltta®, assim ccomo quaisq
quer outros medicamenttos, não está
á livre
de effeitos colaterrais, que incluem náusea
a, boca seca
a, insônia, so
onolência, co
onstipação, fadiga
f
e ton
nturas. Outro
os efeitos secundários grraves incluem danos ao fígado, reaçções alérgica
as tais
como
o urticária, erupções cutâneas e/ou incha
aço da fac
ce, pneumo
onia, depre
essão,
pensa
amentos e comportamen
c
ntos suicidass. A dose rec
comendada pelo FDA de
esse medicam
mento
é de 60 miligram
mas uma vez ao dia.
Fonte
e: http://ww
ww.fda.gov/N
NewsEvents//Newsroom/PressAnnoun
ncements/uccm232708.h
htm
Ciênc
cia e Tecno
ologia
8. Me
etaloproteina
ases contribu
uem para de
ependência física
f
da morrfina
Os op
pióides são fármacos
f
que atuam noss receptores
s opióides e são
s
usados p
principalmen
nte na
terap
pia da dor (a
aguda e crô
ônica) de altta intensidad
de. Infelizmente, esta d
droga pode ativar
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comp
plexos meca
anismos de tolerância e dependência e alguns dos fatore
es molecula
ares e
celula
ares també
ém envolvem complex
xas estruturas neurais
s. Este tra balho avaliiou a
contrribuição das
s metaloprotteinases (M MP) no des
senvolvimento de depen
ndência física da
morfiina em mo
odelos experimentais. A
As metaloprroteinases são
s
enzimass envolvidas em
proce
essos fisiológicos como, por exem plo, remode
elamento de
e tecidos e reprodução
o bem
como
o em proces
ssos patológ
gicos como a inflamaçã
ão e metásttases. Os an
nimais estudados
crônico de morfina e logo em seguida
receb
beram um tratamento
t
s
fora
am tratados
s com
nalox
xona. A brus
sca retirada da morfina induziu um aumento sig
gnificativo d
da MMP-9 ao
o nível
espin
nal. Corroborrando com esse
e
achado,, a inibição espinal
e
da MMP-9, assim
m como a mu
utação
do ge
ene dessa metaloprotein
m
nase, reduzi u os sinais comportame
c
entais da rettirada da mo
orfina,
assim
m como as alterações neuroquím
micas. Os autores
a
aind
da relatam que o pro
ovável
meca
anismo para este fato envolve
e
a fo
osforilação de
d receptore
es NMDA, E
ERK1/2, CaM
MKII e
CREB
B, que pode
e levar a um
u
aumentto na expre
essão gênica de fatore
es envolvido
os na
dependência da morfina. Os
O membro s da equip
pe DOL acre
editam que os mecanismos
envolvidos na to
olerância da
a morfina ssão muito complexos,
c
assim
a
como
o os mecanismos
mediados pela MMP-9
M
e a tolerância e a depend
dência da morfina
m
preccisam ser melhor
m
inves
stigados.
Referrência: Liu WT, Han Y, Liu YP,, Song AA
A, Barnes B,
B Song XJJ. Spinal matrix
m
meta
alloproteinase
e-9 contribu
utes to physsical depend
dence on morphine in m
mice. J Neu
urosci.
2010, 2;30(22):7
7613-23.
9. An
nticorpo conttra NGF dimiinui dor na o
osteoartrite
A dorr é o princip
pal sintoma da
d osteoartrrite, sendo que
q
a terapia
a para seu ccontrole base
eia-se
principalmente na utilização de antiinfla matórios nã
ão-esteroidais como o pa
aracetamol, entre
outro
os. Além de serem pouco efetivos n a dor da ostteoartrite, seus efeitos ccolaterais lim
mitam
o uso
o crônico, in
ndicando que
e novos trattamentos sã
ão muito bem vindos. N
Nos últimos anos,
cresc
ce o consens
so de que o Fator de C
Crescimento do Nervo (N
NGF) partici pa na casca
ata de
eventtos envolvid
da na gênese
e de dores a
agudas e crônicas, e inclusive, na d
dor observada na
osteo
oartrite. Em edições anteriores do D
DOL informamos que esttudos clínico
os estavam sendo
realiz
zados, nos quais
q
pacien
ntes com ostteartrite era
am tratados com antico rpos monoc
clonais
para o NGF, com
m o intuito de
e reduzir a d
dor destes pacientes.
p
O resultado do
o primeiro estudo
e
ublicado rec
centemente no jornal Ne
ew England of Medicine, e indica q ue o Tanezu
umab,
foi pu
um a
anticorpo monoclonal humanizado, contra o NGF,
N
foi cap
paz de redu
uzir a dor nesses
n
pacie
entes em aproximadame
ente 60%. C
Como conseq
quência, os pacientes ap
presentaram
m uma
melhora na funç
ção dos mem
mbros afetad
dos, com po
oucos efeitos
s colaterais.. Tudo indica que
erá lançado em
e breve no
o mercado.
esse anticorpo se
Referrência: Lane
e NE, Schnitz
zer TJ, Birba
ara CA, Mokhtarani M, Shelton
S
DL, S
Smith MD, Brown
B
MT. T
Tanezumab for the trea
atment of p
pain from os
steoarthritis of the knee
e. N Engl J Med.
2010, 363(16):1521-31.
10. D
Descoberto gene
g
relacion
nado à nociccepção térmica
Um e
estudo publicado em no
ovembro, no
o periódico Cell,
C
identificou o gene α2δ3 a parrtir do
genoma da Droso
ophila, como
o um gene p
para nocicep
pção térmica
a conservado
o evolutivam
mente.
A Dro
osophila é um
m tipo de mosca conheccida popularmente como
o “mosca do vinagre”, “m
mosca
da ba
anana” ou “m
mosca da fru
uta”. Utilizan
ndo RNAs de
e interferênc
cia específico
os para neurrônios
que a
abrangem to
odo o genoma da Drossophila, os autores
a
iden
ntificaram ce
entenas de novos
genes
s relacionados com a no
ocicepção té
érmica na mosca da frutta, incluindo
o uma subun
nidade
da fa
amília do canal de cálcio
o α2δ. A co nservação em
e mamífero
os de um ge
ene homólogo ao
α2δ1 da mosca, o α2δ3, fo
oi confirmad
da na nocice
epção térmica através de camundongos
nocau
ute que aprresentaram uma menorr sensibilidade basal ao
o calor e um
ma resposta mais
demo
orada da hipernocicep
h
pção térmicca inflamató
ória. Em humanos,
h
o
os pesquisa
adores
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encon
ntraram poliimorfismos de
d base únicca no canal α2δ3 que fo
oram associa
ados com redução
na se
ensibilidade a dor térmic
ca aguda em
m voluntários
s saudáveis e na dor lom
mbar crônica
a póscirúrg
gica. O α2δ3
3 é um subttipo de cana
al de cálcio dependente de voltagem
m da família
a α2δ,
que c
controla a fu
unção e o de
esenvolvimen
nto das sinapses. Além disso,
d
este ssubtipo de ca
anal é
o alvo molecular da gabapen
ntina e da prregabalina, fármacos
f
utiilizados no ttratamento da
d dor
neuro
opática em humanos. Assim, a d
descoberta desses genes associad
dos à nocicepção
térmiica e à cons
servação dos
s mecanismo
os neurobiollógicos da nocicepção e m diferentes filos
forne
ecem pontos
s de partida para se en
ncontrarem novos genes relacionad
dos à dor e, com
isso, ajudar a deffinir os meca
anismos molleculares da nocicepção..
Referrência: Neely GG, Hess A, Costigan
n M, Keene AC, Goulas
s S, Langesllag M, Griffin RS,
Belfer I, Dai F, Smith SB, Dia
atchenko L, Gupta V, Xia
a CP, Amann
n S, Kreitz S
S, Heindl-Erd
dmann
Wolz S, Ly CV
V, Arora S, Sarangi R, Dan D, Nov
vatchkova M, Rosenzwe ig M, Gibson DG,
C, W
Truon
ng D, Schra
amek D, Zorranovic T, C
Cronin SJ, Angjeli
A
B, Brrune K, Diettzl G, Maixner W,
Meixn
ner A, Thom
mas W, Pospiisilik JA, Ale nius M, Kres
ss M, Subramaniam S, G
Garrity PA, Bellen
Heat Nocice
HJ, W
Woolf CJ, Penninger
P
JM.
J
A Geno
ome-wide Drosophila
D
Screen
S
for H
eption
Identtifies α2δ3 as an Evolutio
onarily Consserved Pain Gene.
G
Cell. 2010,
2
143(4
4):628-38.
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