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1. O melhor remé
édio contra a dor
A bus
sca por maneiras de gerrenciar estad
dos de dor le
evou pesquis
sadores a esstudar a influ
uência
do b
bom humorr nestas co
ondições. O estudo fo
oi realizado da seguin
nte maneira
a: os
pesqu
uisadores mediram as reações de v
voluntários à dor através
s da colocaçã
ão de uma sacola
s
de ge
elo sobre o braço para medir por q uanto tempo
o os sujeitos
s a suportav
vam. Depois
s, eles
foram
m divididos em
e diferente
es grupos e submetidos a assistir diferentes víd
deos, dentre
e eles,
trechos de vídeos de comé
édia (Simpssons, Friend
ds e South Park), víde
eos conside
erados
e) e vídeos destinados a produzir bo
oa sensação
o, mas
tediosos (intermiináveis partidas de golpe
não risada (prog
gramas sobre a nature
eza). Quando foram no
ovamente su
ubmetidos à dor,
aqueles que tinham dado ga
argalhadas fforam capazes de suportar até 10%
% mais o esttímulo
terma
al do que an
ntes de rir, enquanto
e
qu
ue o simples
s fato de se sentir bem em um amb
biente
não p
provocou o mesmo
m
resulltado.
Segundo os cien
ntistas, o mé
érito deve-s e à liberaçã
ão, durante uma risada incontrolável, de
endorfinas, substâncias quím
micas que g eram euforia e também
m atuam com
mo analgésiico. O
tipo de risada também
t
se revelou im
mportante. Conforme
C
affirmam os pesquisadorres, o
beneffício só faz efeito
e
se a risada for daq
quelas intensas, de esva
aziar o pulm ão e proporc
cionar
uma “dorzinha na
a barriga”, observadas
o
e
em program
mas de comédia como Mrr. Bean e Friends,
conhe
ecidos como
o “humor pa
astelão”. Alé m disso, o estudo tamb
bém concluiu
u que as pe
essoas
são m
mais predisp
postas a rire
em quando acompanhadas do que sozinhas, p
podendo aju
udar a
explic
car o papel do riso no estabelecime
e
ento da sociedade huma
ana há dois milhões de anos.
Defin
nitivamente, "rir é o melhor remédio
o!".
Referrência e fontte
 Dunbar RI,
R Baron R,
R Frangou A
A, Pearce E,, van Leeuw
wen EJ, Stow
w J, Partridge G,
Macdonald I, Barra V,
V van Vugt M
M. Social lau
ughter is corrrelated with
h an elevated
d pain
threshold
d. Proc Biol Sci.
S 2011 Se
ep 21. [Epub ahead of prrint]
ww.bbc.co.uk/portuguesse/noticias/2
2011/09/110
0914_riso_esstudo_pu.shtml
 http://ww
hocolate redu
uz risco de doenças
d
card
díacas?
2. Ch
Estud
dos recentes
s indicam qu
ue comer ch
hocolate teriia uma influência positiv
va sobre a saúde
huma
ana devido às
à propriedades antioxid
dantes e antiiinflamatória
as do alimen to. Pesquisa
adores
da Un
niversidade de Cambridg
ge fizeram u
uma revisão em grande escala de se
ete estudos sobre
a ass
sociação entre o consu
umo de cho
ocolate e o risco de de
esenvolvimen
nto de distú
úrbios
ometabólico
cardio
os. O traba
alho, publica
ado na rev
vista científica British Medical Journal,
envolveu 100 mil
m pessoas, com e se
em problemas cardíacos, que inge
eriram barra
as de
choco
olate, bebida
as, bolachas e sobremessas contendo
o chocolate.
Como
o resultado, os pesquisadores desccreveram qu
ue os índices mais altoss de consum
mo de
choco
olate foram associados a uma redu ção de 37%
% do risco de
e doenças ccardiovascula
ares e
de 29
9% na incidê
ência de derrames, em ccomparação aos índices mais baixoss.
Apesa
ar dos resultados serem
m animadore
es, a equipe britânica ressalta caute
ela nas conclusões
sobre
e o estudo, devido
d
à ing
gestão de ch
hocolate ser altamente calórica,
c
pod
dendo resultar em
ganho de peso, implicando em um im
mportante fa
ator de risco para doe
enças cardíacas e
diabe
etes. Entreta
anto, os esp
pecialistas rrecomendam
m que, dado
o os aparenttes benefícios do
choco
olate para a saúde, iniciativas pa ra reduzir a quantidad
de de gordu
ura e açúca
ar nos
produ
utos deveriam ser exploradas.
Referrência e fontte
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Buitrago--Lopez A, Sa
anderson J, JJohnson L, Warnakula
W
S,
S Wood A, D
Di Angelanto
onio E,
Franco OH.
O
Chocolate
e consumptiion and card
diometabolic disorders: ssystematic review
r
and meta
a-analysis. British
B
Medica
al Journal 20
011; 343:d4
4488.
http://ww
ww.bbc.co.uk/portuguesse/noticias/2
2011/08/110
0829_chocola
ate_saude_m
mv.sh
tml

3. Fib
brilação atria
al, risco card
diovascular e AINEs
Um e
estudo realiz
zado no norrte da Dinam
marca, base
eado em dad
dos médicoss do país, avaliou
inform
mações de aproximadam
mente dez a
anos, busca
ando analisar o uso doss AINEs, que são
antiin
nflamatórios não esteró
óides, e o rrisco para fiibrilação atrrial ou flutte
er, que pod
de ser
definida como rittmo cardíaco
o irregular prroveniente dos
d átrios (câmaras do ccoração). O artigo
primeiro a in
ncluir a arritm
mia mais co
omum na prá
ática clínica à relação do
o uso de AIN
NES e
é o p
do risco cardiova
ascular. Já se sabe que
e os AINEs compartilha
am proprieda
ades analgé
ésicas,
érmicas, anttiinflamatória
as e, em alg uns casos, antitrombótic
a
cas, e que sã
ão composto
os por
antité
grupo
os quimicam
mente diferen
ntes, classif icando-se em
m inibidores
s seletivos e não seletiv
vos de
COX--2.
A pes
squisa obtém
m como res
sultado o rissco maior de fibrilação atrial em u suários de AINEs
A
seletiivos para CO
OX-2. Constatou-se que
e fatores com
mo idade avançada, doe
ença crônica renal
e arttrite reumattóide també
ém contribu
uem para a ocorrência
a do proble
ema cardíaco. Os
medicamentos celecoxib e diclofenaco apresentara
am maiores incidênciass em compa
aração
com o uso de ibu
uprofeno. Comprimidos ccom doses mais
m
elevadas de ibuproffeno, naprox
xeno e
dicloffenaco foram
m associados com riscoss mais eleva
ados do que
e comprimid
dos de baixa
a dose
dos m
mesmos med
dicamentos.
Os pesquisadores precisaram
m ter algun s cuidados para caracterizar melho
or os usuárrios e,
mesm
mo com a fa
alta de alguns dados so
obre o estilo
o de vida de
estes particiipantes, pud
deram
relacionar riscos
s maiores em
e
paciente
es idosos, pacientes
p
co
om doençass renais e novos
usuárrios de AINEs, pois os efeitos adv
versos renais acontecerram em curt
rto prazo e esses
efeito
os podem es
star relacion
nados com a fibrilação atrial.
a
Em co
omparação ccom não usu
uários,
os no
ovos usuário
os (pacientes que aderirram ao uso de AINEs nos últimos 6
60 dias) pos
ssuem
um rrisco aumentado em 40
0% usando A
AINEs não seletivos
s
e 70% usando
o AINEs seletivos
para COX-2.
stra, então, um risco ma
ais elevado para
p
o uso dos AINEs se
eletivos para COXO esttudo demons
2, po
ois esses inib
bem a produ
ução de deriivados da prostaciclina, prejudicand
do uma varie
edade
de prrocessos fisio
ológicos, inc
cluindo o riscco de fibrilaç
ção atrial. Fica evidente que a atenç
ção no
momento da prescrição de AINEs
A
é nece
essária, pois
s estes mosttraram risco
os relacionad
dos ao
uso, incluindo a fibrilação
o atrial.
seu u
Referrência: Schm
midt M, Chris
stiansen CF , Mehnert F,, Rothman JK, Rothman JK. Non-ste
eroidal
anti-iinflammatorry drug use and risk off atrial fibrilllation or flu
utter: popula
ation based casecontrrol study. British Medicall Journal 201
11;343:d345
50.
4. Fumar maconh
ha medicinall melhora a d
dor neuropá
ática
O con
nsenso da possível utiliz
zação mediciinal de se fu
umar maconha para trattamento de várias
v
doenças vem crescendo. Um grande núm
mero de trab
balhos básico
os e clínicos dá suporte a esta
propo
osta. Com relação
r
ao tratamento
t
da dor, isto
o também é verdade. Por exempllo, foi
demo
onstrado que
e fumar maconha melh
hora a dor neuropática
n
em paciente
es com HIV.. Mais
recen
ntemente, fo
oi publicado um estudo cclínico com 23 pacientes (21 complletaram o es
studo)
demo
onstrando qu
ue fumar maconha tera
apeuticamen
nte (três vez
zes por dia- 25 mg con
ntendo
9,4%
% de Tetraiidrocanabino
ol, por cind
do dias) melhora
m
a dor
d
em paccientes com
m dor
neuro
opática pós--traumática ou pós-cirú rgica. Além de ter este
e efeito ben
néfico, o fum
mo da
maco
onha foi bem
m tolerado e ainda melh orou o sono
o dos pacienttes. No mom
mento, os au
utores
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indica
am que estudos com um
u
número maior de pacientes
p
e por um pe
eríodo mais longo
devam
m ser realiza
ados.
Referrência: Ware
e MA, Wang
g T, Shapirro S, Robins
son A, Ducruet T, Huy
ynh T, Gam
msa A,
Bennett GJ, Collet JP. Sm
moked canna
abis for ch
hronic neuro
opathic pain
n: a randomized
contrrolled trial. CMAJ.
C
2010 182(14):E69
1
94-701.
5. A
Abertura pe
ersistente do
d
forame oval paten
nte pode provocar d ores de cabeça
incap
pacitantes
O can
nal Discoverry Home & Healthy
H
exib
biu recentem
mente um do
ocumentário relatando o caso
de um
ma senhora de aproxima
adamente 4 0 anos, saudável, que começou
c
a ssofrer de dorres de
cabeç
ça incessanttes e que em
m pouco tem po a deixara
am incapacittada de reali zar qualquer uma
de suas atividad
des diárias. Nenhum fá
ármaco atenuava a do
or que, apó
ós alguns meses,
m
apres
sentou-se ta
ambém com aura. Apóss consultar vários
v
médic
cos, um dele
es lembrou--se de
um ttrabalho lido
o que relacionava doress de cabeça
a a problem
mas cardíaco
os. A pacien
nte foi
diagn
nosticada co
om abertura persistente
e do forame
e oval paten
nte e após cirurgia corrretiva
ficou totalmente livre das dores de cabeçça.
O forrame oval pa
atente é uma abertura q
que comunic
ca os átrios esquerdo
e
ed
direito do co
oração
e esttá presente apenas na vida intraut erina, com objetivo de facilitar a ccirculação en
ntre a
mãe e o feto. Em algumas pessoas, essse forame pode não se fechar apó
ós o nascim
mento.
Estim
ma-se que ce
erca de 30%
% da populaçção esteja ne
essa condiçã
ão sem que a
ao menos sa
aiba e
sem apresentar sintomas
s
po
or toda a vid
da. Outros, no
n entanto, podem dese
envolver sinttomas
como
o a enxaque
eca. O DOL já tratou de
e assunto semelhante em
e alerta p resente no nosso
boletim de número 110, Ano 10 (http://w
www.dol.inf..br/Html/Bau
u/Bau-10-11
10.html).
Ainda
a não se sab
be o mecanismo exato pelo qual a abertura pe
ersistente do
o forame prrovoca
dores
s de cabeça,, mas existe
em trabalhoss com dados
s epidemiológicos bastan
nte interessa
antes.
Um d
dos mais rec
centes é o de
d Trabatton
ni e colaborradores, em que pacienttes com abe
ertura
persis
stente do fo
orame oval patente
p
tiverram o núme
ero de crises
s de enxaque
eca reduzida
as em
mais de 50% e a intensidade da dor no
os ataques que ainda ocorriam redu zia em 60%
%. Dos
pacie
entes subme
etidos à cirrurgia correttiva, 89% apresentaram essa red
dução por tempo
t
prolo
ongado.
Há ce
ertamente uma
u
relação
o entre amb
bos os sistemas, emborra algum m
mecanismo a mais
esteja
a envolvido,, uma vez qu
ue não houv e o completo desaparecimento da d
dor após a cirurgia
corre
etiva. Pode-s
se pensar em
e
um meccanismo inde
ependente da
d condição
o cardíaca ou
o um
proce
esso crônico de modificação perman ente decorre
ente dela.
A dorr continua a ser um pro
ocesso de in vestigação contínua
c
e instigante. T
Todo detalhe
e pode
ser im
mportante no
o diagnóstico de sua cau
usa.
Referrências
 Riederer F, Baumga
artner H, S
Sándor PS, Wessely P, Wöber C. Headache in 25
consecuti
tive patients with atrial sseptal defectts before and after percu
utaneous clo
osurea prospec
ctive case se
eries. Heada
ache. 2011 51(8):1297-3
5
304.
ni D, Fabbio
occhi F, Mo
ontorsi P, Galli
G
S, Teru
uzzi G, Gran
ncini L, Gattto P,
 Trabatton
Bartorellii AL. Susta
ained long-tterm benefitt of patentt foramen o
ovale closurre on
migraine.. Catheter Cardiovasc In
nterv. 2011 77(4):570-4
4.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. An
nálises de intterações erra
adas na neu
urociência
Um a
artigo de cientistas holan
ndeses publ icado na Nature Neuron
nscience fez uma interes
ssante
pesqu
uisa em arttigos de ne
eurociência à procura de
d um erro
o específico na aplicaçã
ão de
estatística. Eles avaliaram
a
to
odos os artig os publicado
os em cinco revistas de prestígio (Na
ature,
Scien
nce, Nature, Neuroscien
nce e Neuro
on) em 2009
9 e 2010 e em cada q
quarta edição dos
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volum
mes de 2009 e 2010
0 do The Journal of Neuroscien
nce que en
nvolviam es
studos
comp
portamentais
s, estudos de neurociênccia e sistemas cognitivos, muitos de
eles envolve
endo o
estud
do da dor. Em
E 157 dess
ses 513 artiigos (31%), os autores descrevem pelo menos
s uma
situaç
ção em que
e eles poderiam ser te
entados a fa
azer o erro. Em 50% d
desses caso
os (78
artigo
os), os autores utiliza
aram a ab
bordagem correta: eles
s relataram
m uma inte
eração
signifficativa dos
s efeitos es
studados, o restante apresentou pelo men
nos um errro de
interp
pretação es
statística. O erro oco rre em mu
uitas situaç
ções diferen
ntes: quand
do os
pesqu
uisadores co
ompararam os
o efeitos de
e um agente
e farmacológico versus p
placebo; pacientes
versu
us controles;; uma condição de tareffa contra outra, área do cérebro ou ponto de te
empo;
animal geneticam
mente modiificado em relação ao tipo selvag
gem; mais jjovens conttra os
partic
cipantes mais velhos, ettc.
Nas p
palavras de Ben Goldacrre, escritor d
do Blog “Bad
d Science”, ele
e descreve o trabalho como:
c
“Eles identificara
am um erro gritante de
e estatística que, por se
er tão difund
dido, aparec
ce em
cerca
a de metade de todos os
s artigos pub
pesquisados. Para
blicados em neurociência, por nós p
comp
preender a dimensão
d
de
este problem
ma, primeiro
o temos que
e entender o erro estatístico
que e
eles identific
caram. Isso é um pouco
o difícil, e va
ai demorar 400
4
palavrass de dor. No final,
você vai entend
der um aspe
ecto importtante da estatística me
elhor do qu
ue a metade
e dos
profe
essores univ
versitários profissionais publicando atualmente no campo da neurociê
ência”
[Ben Goldacre, http://www
w.badsciencce.net/2011//10/what-if-a
academics-w
were-as-dum
mb-asquack
ks-with-statistics/].
O errro estatístico
o abordado ocorre gera
almente quando se compara taman
nhos de efeitto em
um g
grupo experiimental/cond
dição e um grupo contrrole/condição
o. Ao fazer uma compa
aração
entre
e os dois efe
eitos, os pesquisadores devem obs
servar a sign
nificância esstatística enttre os
dois experimento
os em vez da diferença
a entre os níveis de significância de cada situação
(P>0,05 e P<0,05).
Referrência: Nieu
uwenhuis S,
S Forstman
nn BU, Wag
genmakers EJ. Errone
eous analyses of
intera
actions in ne
euroscience: a problem o
of significanc
ce. Nat Neurrosci. 2011 1
14(9):1105--7
7. De
esvendando os mecanism
mos da eletrroacupuntura
a
Em u
um artigo pu
ublicado na Neurochem
mical Researc
ch, pesquisa
adores chine
eses avaliara
am os
efeito
os da estimulação da eletroacu
upuntura e a injeção
o de CCK--8 e L-364,718
(colecistocinina-8
8 e um antagonista de rreceptor CCK
K-A) e as descargas de P
PEN (pain-ex
xcited
neuro
on) ou PIN
N (pain-inhiibited neuro
on) no núcleo parafascicular de
e ratos (nP
Pf). A
colec
cistocinina é um peptíde
eo hormônio que atua em
e receptore
es ligados a proteína G. O L364,7
718 potencializa o efeito analgésicco da eletro
oacupuntura
a. A CCK-8 é um conh
hecido
peptíídeo capaz de antagonizar a an algesia pro
omovida pella morfina e também pela
eletro
oacupuntura
a (EA).
Nesse
e estudo, testes
t
comp
portamentai s e neuroe
eletrofisiológ
gicos foram realizados para
deterrminar se os
s mecanismo
os antagôniccos da CCK-8
8 são mediados por rece
eptores de CCK-A
C
nos n
neurônios de
e ratos. Dura
ante a avalia
ação do testte tail flick, os
o pesquisad
dores observ
varam
aume
ento das descargas
d
em
e
PEN e redução em
e
PIN no nPf dos ratos, e que
q
a
eletro
oacupuntura
a foi capaz de
d reduzir a atividade elétrica de PE
EN e potenccializar as de
e PIN.
Porém
m, após a ad
dministração
o de CCK-8 no ventrículo lateral dos
s animais, o efeito analg
gésico
da ac
cupuntura fo
oi abolido, in
nibindo tamb
bém a modifficação na attividade elét rica de PEN e PIN
no nP
Pf dos ratos.. Com o obje
etivo de ava
aliar a particiipação do re
eceptor CCK--A na revers
são da
analg
gesia promovida pela EA
A, os pesqu isadores injetaram no nPf
n o antago
onista L-364
4,718,
uma droga que é estruturalm
mente deriva
ada da família dos benzodiazepínicoss.
O antagonista do
o receptor CCK-A
C
reverrteu os efeittos antagonistas da CC
CK-8, mantendo a
analg
gesia promov
vida pela EA
A. Acredita-sse que o efe
eito da CCK-8 em revertter a analges
sia da
EA oc
corre devido
o a sua ligaç
ção com o rreceptor CCK
K-A. Dessa forma,
f
a adm
ministração de L364,7
718 bloqueia
a a ligação CCK-8
C
e rece
eptor CCK-A, e a EA alte
era a ativida
ade dos PEN e PIN

4

www
w.dol.innf.br
no n
nPf para manutenção
m
da analgessia. O anta
agonista L-364,718 nã
ão foi capa
az de
poten
ncializar o efeito da acupuntura,
a
somente inibiu
i
a açã
ão da CCK
K-8 , evitan
ndo o
desap
parecimento
o analgesia por
p EA.
Referrência: Shi TF,
T Yang CX, Yang DX, Gao HR, Zhang GW, Zh
hang D, Jiao
o RS, Xu MY,, Qiao
electroacup
HQ. L-364,718 potentiates
p
puncture ana
algesia through cck-a rreceptor of painrelate
ed neurons in
i the nucleu
us parafasciccularis. Neurrochem Res. 2011 36(1)):129-38.
8. Crítica de artig
go científico
As ne
euralgias são causadas por injúriass do sistema
a nervoso periférico ou central e podem
p
persis
stir mesmo após ausênc
cia da lesão ou inflamação, sendo muitas
m
vezes considerada
a uma
“dor invisível”. Qualquer
Q
tipo
o de injúria n
neuronal pod
de ser causa
a de dor neu
uropática, se
endo a
erância à gliicose a caus
sa mais com
mum nos E.U
U.A., causan
ndo elevado custo econômico
intole
por in
nvalidez. A dor
d pode ser a primeira manifestação da diabetes mellitus que pode le
evar a
diverrsos tipos de
e neuropatia
a, sendo a p
polineuropatia periférica por acome
etimento de fibras
finas a mais frequente. Tamb
bém pode occorrer comprometimento
o do neurôniio motor pro
oximal
devid
do à vasculiite intraneural, distúrbi os autonôm
micos, lesões
s por comp ressão, neu
uralgia
aguda por isquemia neural, neuropatia por hipoglic
cemia e induzida por h ipoglicemian
nte. O
tratamento da neuropatia diabética dolo
orosa é sem
melhante ao preconizado
o para as demais
dicamentosa
neura
algias, sendo indicado inicialmente
i
o controle álgico com terapia med
a com
droga
as classificadas como primeira
p
linh
ha, dentre essas se en
ncontram oss antidepres
ssivos
tricíclicos, os sele
etivos de se
erotonina e n
noradrenalin
na (duloxetin
na e venlafa
axina), os lig
gantes
de ca
anal de Ca α2-δ (gabapentina e pregabalina
a) e lidocaín
na tópica n
nos casos de dor
localizada.
nclusão supo
Em fe
evereiro de 2011 foi publicado na re
evista Neuro
ology um arttigo cuja con
orta a
recom
mendação da
d pregabalina como ú nico agente
e efetivo (nível A) e a
as demais drogas
d
citada
as anteriorm
mente como provavelme
ente efetivas
s (nível B), recebendo
r
in
nclusive um alerta
no no
osso boletim
m DOL. Mas será
s
que é p
possível um trabalho de revisão bibl iográfica sup
portar
tal re
ecomendação
o? A pregabalina é uma droga de grande valia e mais uma opção no arsenal
neuropatias e dos
antálgico, pois po
ossui efeitos
s comprovad os no contro
ole da fibrom
mialgia, das n
stornos de ansiedade
a
generalizado,, além de apresentar
a
efeitos
e
colate
erais toleráv
veis e
trans
pequena interaç
ção medicam
mentosa co
om demais drogas. Mas
M
para ca
aracterizar como
avelmente efetiva
e
(níve
el B) droga
as amplame
ente utilizad
das, como o
os tricíclicos
s e a
prova
gabapentina (sim
milar a prega
abalina em rrelação ao pe
erfil farmaco
ológico e pro
ovável mecanismo
ção), os trab
balhos revisa
ados deveria m apresenta
ar metodolog
gia consisten
nte.
de aç
O arrtigo deixa explícita a falta de u
um instrume
ento de me
edida padro
onizado entre as
public
cações revisadas, assim como a desigualdade entre os
o critérios de inclusão
o dos
erização da dor como sintoma
pacie
entes pesquisados. Devido à caracte
s
mulltidimensiona
al e a
apres
sentação da neuropattia diabéticca ser variável (polin
neuropatia diabética inicial,
acom
metimento motor ou auto
onômico, pre
esença de is
squemia, dorr aguda inte
ensa, dor ins
sidiosa
mode
erada) a com
mparação entre os estud
dos sem tal padronização
p
o se torna p
prejudicada. Outro
ponto
o sujeito a questioname
q
ento é o posssível conflitto de interesses dos pe
esquisadores
s, pois
confo
orme citado, uma das au
utoras envollvidas já hav
via recebido apoio financceiro da Pfiz
zzer, a
única
a indústria qu
ue por enquanto detém a produção dessa droga
a.
O tra
atamento fa
armacológico
o da neura
algia diabética dolorosa
a é complex
xo, pois en
nvolve
respo
osta individu
ual às drogas e necessid
dade de esca
alonamento das doses, sendo em alguns
a
casos
s necessária a titulação ou rotação entre os fármacos do arsenal
a
tera
apêutico, dev
vido a
efeito
os adversos ou pobre efetividade
e
d
da droga escolhida. O advento
a
da pregabalina, cujo
uso é bem tolera
ado pelos pa
acientes e a
apresenta fácil titulação,, é relevante
e para o controle
álgico
o e aumenta
a o número de opções de escolha. Porém, não
o podemos ser tendenc
ciosos,
mas sim criterio
osos. Fazem-se necessá
ários novos estudos com
m maior sist
stematização
o para
comp
provar a superioridade dessa droga ssobre as dem
mais.
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9. Ex
xpressão de receptores na
n cistite inte
ersticial e hiperatividade
e urinária
A síndrome da hiperatividade
e da bexiga consiste em
m quadro de urgência ao
o urinar, com
m dor,
ento na frequência e noc
cturia. Muita
as vezes é co
onfundida co
om a cistite intersticial, que é
aume
uma inflamação nas vias urrinárias. Por compartilha
arem os me
esmos sintom
mas, entre eles
e
a
pélvica, o diagnóstico pode
p
ser errrôneo ou ta
ardio, o que pode levarr a uma falha na
dor p
escolha de tratam
mento.
Um e
estudo alemã
ão avaliou a presença e expressão de receptore
es envolvido
os nestes qu
uadros
atrav
vés de imunohistoquímic
ca e RT PCR
R em busca de um pad
drão individu
ual de recep
ptores
expre
essos no te
ecido muscular renal du
urante o de
esenvolvimento da pato
ologia, faciliitando
assim
m o diagnóstico e a realiz
zação de um
ma terapia direcionada pa
ara cada ind
divíduo.
O es
studo conclui que os receptores M2, P2X1,, P2X2 e H1 estão ssignificativam
mente
aume
entados em tecidos de pacientes
p
qu
ue sofrem co
om a patologia em relaçção aos pacientes
contrroles. Vale lembrar qu
ue o aume
ento da expressão des
sses recepttores pode estar
relacionado com a deficiênc
cia apresen tada no tec
cido, o que
e significa q
que é importante
inves
stigar se a su
ua ação esta
a aumentada
a, não somen
nte sua pres
sença.
A terrapia com antagonistas conhecidos para tais receptores,
r
sozinhos
s
ou em combin
nação,
parec
ce ter papel importante no tratamen
nto e alívio de
d sintomas.
Referrência: Neuh
haus J, Schu
ulte-Baukloh
h H, Stolzen
nburg JU, Sp
peroni di Fe
enizio P, Horrn LC,
Rüffe
ert H, Harten
nstein S, Burger M, Schu
ulze M, Schw
walenberg T.
T Individual receptor pro
ofiling
as a novel tool to
t support diagnosis
d
of bladder paiin syndrome
e/interstitial cystitis (BPS
S/IC).
World
d J Urol. 201
11 Oct 4. [Ep
pub ahead o
of print]
10. A
Alterações ep
pigenéticas no DNA pod
dem ser alvo
o para o enttendimento d
do mecanism
mo de
ação e da terapia
a para a dor crônica nas costas
A pre
evalência de dor crônica nas costas na populaçã
ão em geral é de 15 a 4
40%, o que leva a
um s
sério problem
ma de saúde com conssideráveis co
onsequências
s econômica
as, com perda na
produ
utividade e alto custo no
n tratamen to, que muitas vezes não
n
proporciionam o alív
vio da
dor.
A dorr crônica nas
s costas é um complexo
o contínuo de
d condições dolorosas q
que incluem a dor
axial e a radicula
ar, onde a primeira
p
se trata de um
ma dor espontânea ou d
desencadead
da por
algum
m movimentto, é localiza
ada na espin
nha ou na região
r
lomba
ar e a segun
nda (radicular), é
uma dor nas cos
stas que se estende pa ra uma ou ambas
a
as pernas. O qu
uadro está muitas
m
vezes
s relacionado com a degeneração d
dos discos in
ntervertebrais, que se d
desenvolve com
c
o
envelhecimento e fatores am
mbientais.
Um e
estudo cana
adense publiicado recenttemente ten
ntar elucidarr o mecanissmo envolvid
do no
desen
nvolvimento da dor crôn
nica nas cosstas, bem co
omo sua rela
ação com a degeneraçã
ão dos
disco
os interverte
ebrais e o envelhecime
ento. Os pe
esquisadores confirmam
m a hipótes
se da
degeneração dos
s discos com o envelheci mento e ass
sociam o fato
o a uma mettilação que ocorre
o
no gene que sillencia o pro
omotor de proteínas da matriz ex
xtracelular, responsáveiis por
mantter a integrid
dade tecidua
al e diminuir o atrito nos discos interrvertebrais e articulações.
Este gene, dete
erminado SPARC
S
(Secrreted Prote
ein, Acidic, Rich in Cy
ysteine) mo
ostrou
envolvimento dirreto com a degeneraçã o dos disco
os interverte
ebrais com o uso de an
nimais
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nocau
utes, onde animais jo
ovens (quat ro meses) submetidos a um tesste de grav
vidade
apres
sentavam co
omportamento sugestivo
o de dor nas costas e tam
mbém radiog
grafias revelavam
desga
astes nos dis
scos intervertebrais, com
mpatíveis ao
o de animais adultos (qu inze meses)).
O esttudo compro
ova a relação
o existente e
entre a metiilação do pro
omotor SPAR
RC e conseq
quente
silenc
ciamento do
o gene e a degeneração dos discos intervertebra
i
ais, frequenttemente pre
esente
no qu
uadro de pacientes com
m dor crônica
a nas costas
s. Modificaçõ
ões epigenétticas no DNA
A, que
são a
as alteraçõe
es químicas no DNA, ccomo a mettilação, se mostram
m
im portantes para
p
a
inves
stigação do mecanismo
m
e até mesmo
o da terapêu
utica para o alívio
a
da dorr.
Referrência: Tajerian M, Alva
arado S, Mil lecamps M, Dashwood T, Anderson
n KM, Haglu
und L,
Ouellet J, Szyf M, Stone LS. DNA methyl
ylation of SPA
ARC and chrronic low bacck pain. Mol Pain.
2011 7:65.
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