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1. Ma
assagem tera
apêutica aliv
via a dor
A ma
assagem terrapêutica é amplamente
e usada parra a reabilitação física d
de atletas com
c
a
finalid
dade de pro
omover a rec
cuperação d os músculos
s machucado
os. Um traba
alho publicado na
revistta Science Translational
T
l Medicine, rrealizado por cientistas do Canadá e Estados Unidos,
demo
onstrou com
mo a massagem terapêu tica afeta a função celu
ular. O objettivo do estudo foi
avalia
ar o efeito da massag
gem em pesssoas sem condicionam
mento físico que sofrem
m dor
musc
cular. Partic
ciparam des
sse estudo 11 voluntá
ários que realizaram
r
exercícios físicos
f
exaus
stivos e rec
ceberam a massagem por profiss
sionais. Ante
es e após o
os exercício
os, os
músc
culos das pernas
p
dos voluntários foram sub
bmetidos a biópsias. O
Os pesquisa
adores
obserrvaram que depois de dez
d
minutos de massage
em, vias de sinalização que respond
dem a
estresse mecânico foram ativadas. A massagem reduziu sinais de infla
amação e células
c
musc
culares mas
ssageadas eram capa
azes de fo
ormar nova
as mitocôn drias (orga
anelas
relacionadas à produção
p
de energia). A
Além disso, o resultado foi similar ao produzid
do por
analg
gésicos. Em conclusão, a massage
em terapêu
utica facilita a recupera
ação após danos
musc
culares.
Referrência e fontte:
 Crane JD
D, Ogborn DII, Cupido C, Melov S, Hu
ubbard A, Bo
ourgeois JM,, Tarnopolsk
ky MA.
Massage therapy atttenuates infflammatory signaling affter exercise
e-induced muscle
m
damage. Sci Transl Med.
M
2012, 4
4(119):119ra
a13;
ww1.folha.uo
ol.com.br/eq
quilibrioesau
ude/1042888
8-efeito-da-m
massagem http://ww
contra-do
or-e-similar--ao-de-analg
gesico.shtml
2. Su
ubstância aliv
via a dor da depilação, m
mas requer cuidados
c
A xilo
ocaína® ou lidocaína (2
2-(dietilamin
no)-N-(2,6dimetilfenil) acetamido)
a
é um fármaco do
grupo
o dos antiarrrítmicos da classe I (su
ubgrupo 1B)), e um anestésico loca l que é usado no
tratamento da arritmia
a
card
díaca e da dor local, sendo
s
utiliza
ado para blo
oquear a do
or em
opera
ações cirúrgiicas.
A xilo
ocaína também passou a ser usada em formulações cosmétticas recente
emente, com
mo em
loçõe
es pós-sol pa
ara o alívio das
d queimad
duras e tamb
bém em manipuladas pa
ara diminuir a dor
da de
epilação. Para quem sofre com a d
dor na hora da remoção
o dos pelos, a substância até
parec
ce ser a solu
ução dos problemas, mass deve ser usada
u
apenas
s com prescrrição médica
a.
Os d
dermatologis
stas recomendam a ap
plicação de pomadas anestésicas ccom lidocaín
na ou
simila
ares em baixas concenttrações e em
m consultóriio, principalm
mente se a aplicação fo
or em
grand
des áreas, antes
a
de trattamentos co
om laser, ma
as isto necessita de con
nhecimento prévio
p
do pa
aciente pois se trata de
e um medica
amento e nã
ão deve ser usado conti nuamente. O uso
da xilocaína é seguro em pac
cientes joven
ns, sem lesõ
ões na pele que
q
aumente
em a absorç
ção do
produ
uto.
Em c
clínicas de es
stética sua utilização
u
de
eve sempre ser feita com
m autorizaçã
ão médica e deve
ser aplicada na pele
p
duas ho
oras antes do
o procedimento. Sua utilização na d
depilação dev
ve ser
definida para cada paciente, pois variaçções como peso, local a ser tratad
do e tipo de
e pele
devem
m ser levada
as em consid
deração.
Crem
mes que pos
ssuem em sua fórmula
a a lidocaín
na associada a outras substâncias
s que
propo
orcionam um
ma sensação
o de dormên
ncia na pele existem no mercado, a
aliviando a dor
d na
hora da depilaçã
ão. Já o us
so injetável só é libera
ado pela Agência Nacio
onal de Vigilância
Sanittária (ANVIS
SA) com supe
ervisão méd ica ou odonttológica ou como
c
prescrrição nos cas
sos de
cremes e sprays.
Fonte
e: http://sua
apele.terra.c
com.br/intern
na2.php?id_
_conteudo=7
796&pagina=
=7
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3. FD
DA aprova no
ova formulaç
ção de fenta nil
O fen
ntanil é um
m analgésico pertencentte à família dos opioides. Este fárrmaco de origem
o
sintéttica exerce forte
f
ação agonista nos receptores µ opioides (MOR) e é ce
erca de 100 a 150
vezes
s mais pote
ente que a morfina na analgesia da
d dor oncológica. O fe
entanil, altam
mente
lipofíllico, age predominante
emente em compartim
mentos supra
aespinais, e
especialmente na
região talâmica. Seu uso intravenosso está relacionado principalmen
p
nte à anes
stesia.
Entre
etanto, a administração transdérmicca deste fármaco pode ser feita atrravés de ade
esivos
(patc
ch).
Estim
ma-se que aproximadam
a
mente 80%
% dos pacientes com câncer
c
têm ou irão te
er dor
mode
erada a forte
e. Porém, es
sta dor é basstante difícil de ser trata
ada e cada p
paciente rea
age de
mane
eira diferentte a um me
esmo mediccamento. O fentanil adesivo repressenta uma ótima
altern
nativa para pacientes com
c
dificulda
ade de deglutição (idos
sos e criançças), os que
e têm
dificu
uldade em se
eguir protoco
olo medicam
mentoso conttínuo, dentre
e outros.
Recen
ntemente, a agência de
e regulação dos E.U.A., o FDA aprovou o sprray sublingu
ual de
fenta
anil no tratamento da dor
d
oncológi ca em pacie
entes adulto
os com cânccer, os quaiis são
tolera
antes à terapia conven
ncional opio
oide. Esta nova
n
formula
ação do fen
ntanil parec
ce ser
prom
missora para alívio rápid
do da dor n
no câncer, pois
p
há maior biodispo nibilidade (q
que a
forma
a oral, por exemplo).
e
En
ntretanto, o fentanil tem
m sido usado inadequada
amente em todo
t
o
mund
do, inclusive
e como droga de abusso. No Cana
adá, por exemplo, fora
am relatadas
s 112
morte
es por abu
uso de fenttanil entre 2002 e 20
004. Destas, 7 foram provocadas
s pela
administração oral do fentanil transdérm
mico.
Haja visto o alto
o potencial de
d abuso do fentanil, es
ste spray po
ode represen
ntar uma ma
aneira
fácil e rápida de
e uso abusivo para ad ictos. Porém
m, assim co
omo outras drogas com
m alto
poten
ncial de abu
uso, o uso do fentanil d eve ser massivamente monitorado e controlad
do por
entidades respon
nsáveis para tal.
Referrência:
 Durogesic® D-TRAN
NS® fentani l transdérm
mico - Fentanila – adessivo transdé
érmico
matricial;;
 Complica
ations of Ora
al Exposure tto Fentanyl Transdermal Delivery Sy
System Patch
hes. J.
Med. Tox
xicol. (2010) 6:443–447;;
 Oral Abu
use of Fentanyl Patches (Duragesic_
_): Seven Case
C
Reports
ts. J Forensic Sci,
January 2008,
2
Vol. 53, No. 1.
4. O açúcar pode
e auxiliar na anestesia
Para muitas pessoas, fazer visitas perió
ódicas ao dentista pode
e ser um te
error. Talvez
z esse
terror não seja uma
u
fraqueza
a e sim um fato que dev
ve ser levado em consid
deração, pois está
comp
provado que
e as anestes
sias para prrocedimento
os odontológ
gicos básico s falham em
m até
40% dos casos.
Entre
etanto, um estudo
e
recen
nte descobri u uma asso
ociação que pode amenizzar o desconforto
desse
es pacientes
s que não sã
ão anestesia dos de form
ma eficaz. Pesquisadoress descobriram
m que
a adição de man
nitol (um açú
úcar presentte em frutas
s e vegetais e parecido com sorbito
ol) aos
dema
ais compone
entes da ane
estesia melho
ora o efeito anestésico. Seu efeito p
potencializad
dor da
anesttesia pode ser
s devido ao
o aumento d
da permeabilidade das membranas
m
que envolve
em as
fibras
s nervosas sob
s
o dente, permitindo que a aneste
esia infiltre-se com maio
or facilidade.
No es
studo, o açú
úcar ajudou a reduzir a dor de 40 indivíduos que
q
fizeram três consulttas ao
dentista.
A inje
eção anestés
sica mais co
omum no con
nsultório odo
ontológico é o bloqueio do nervo alv
veolar
inferior (IAN). Esta
E
injeção
o consiste n
na associação de lidoc
caína e epi nefrina, sen
ndo a
lidoca
aína um an
nestésico de
e uso local e a epineffrina um va
asoconstritorr, que dimiinui a
absorrção de lidoc
caína na corrrente sangu
uínea, permitindo que ela fique maio
or tempo no
o local
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de ação pretend
dido. No es
studo, 40 p
pacientes re
eceberam aleatoriamen
nte três tipo
os de
bloqu
ueio IAN dife
erentes dura
ante três vis itas ao denttista. O prim
meiro era a m
mistura padrrão de
lidoca
aína e epine
efrina, o outro continha a mesma composição mais
m
cerca d
de um mililittro de
manitol, e o últim
mo tinha um
m maior volu
ume da mis
stura de lido
ocaína com e
epinefrina, com
c
o
mesm
mo mililitro de
d manitol.
As in
njeções com
m manitol foram
f
as qu
ue diminuíram mais a sensação de dor enttre os
pacie
entes. A mis
stura com um volume maior de lidocaína e adrenalina teve um melhor
m
resulttado, emborra o alívio da
a dor não te
enha sido un
niforme entre os dentes,, o que será
á mais
bem estudado.
Este estudo tem relevância já
j que a lido
ocaína pode causar tontturas, dores de cabeça, visão
emba
açada e outrros efeitos ad
dversos em concentraçõ
ões mais elevadas do qu
ue a que foi usada
neste
e estudo. No
o entanto, o manitol pod
de permitir que
q
os dentistas usem m
menos lidoca
aína e
tenha
am resultado
os mais satis
sfatórios.
Referrência: Wolf R, Reade
er A, Drum
m M, Nusste
ein J, Beck
k M. Anestthetic efficacy of
comb
binations of 0.5 m man
nnitol and liidocaine witth epinephrine in inferio
or alveolar nerve
block
ks: a prospec
ctive random
mized, single
e-blind study
y. Anesth Pro
og. 2011, 58
8(4):157-65.
5. AA
AS parece nã
ão reduzir ris
scos cardíaco
os em determinados pac
cientes
O áciido acetilsaliicílico (AAS, Aspirina®) é um fárma
aco cujo mec
canismo de ação consiste em
inibirr irreversivelmente as ciclooxigena
c
ses (COX, contidas principalmente
e nas plaquetas).
Consequentemen
nte, um do
os seus efe
eitos terapê
êuticos é a prevençã o da agregação
plaqu
uetária e a vasoconstrrição, provo
ocados pelo tromboxan
no A2, um postanóide
e com
ativid
dade agregante produzid
do pelas CO X. Além diss
so, o AAS é indicado ta mbém para alívio
sintomático de dores
d
de inte
ensidade lev
ve a modera
ada, como dor
d de cabeçça, dor de dente,
d
dor d
de garganta,, dor menstrrual, dor mu
uscular, dor nas articula
ações, dor n as costas, dor
d da
artritte e alívio sin
ntomático da
a dor e da fe
ebre nos resffriados ou grripes. Atualm
mente, é bas
stante
comu
um cardiolog
gistas receittarem AAS para divers
sos paciente
es, até messmo aqueles
s que
nunca
a tiveram ev
ventos cardiovasculares.. Além disso
o, há pacienttes que faze m automediicação
com A
AAS para “afinar o sangue”.
Entre
etanto, segundo um artigo de revisã
ão recente de
d pesquisad
dores britâniicos, o AAS não é
recom
mendado pa
ara pacientes
s que não ssofrem de problemas
p
ca
ardiovascula
ares. Esta re
evisão
utilizo
ou 9 estudos aleatório
os com pelo
o menos 1000 particip
pantes cada
a, onde esttavam
incluíídas as inforrmações sobre doença ca
ardiovascula
ar, resultados não vascullares e mortte.
É ind
discutível que
e o AAS seja
a eficiente e
em reduzir os
o riscos de eventos carrdiovasculare
es em
pacie
entes que so
ofrem/sofrerram de doen
nças cardíac
cas em até 30%. Entrettanto, não houve
h
resulttados claros
s sobre efeitos cardíacoss benéficos do
d AAS em pacientes qu
ue não sofre
em de
problemas cardía
acos. Ao co
ontrário, esttes paciente
es parecem ter aumen to nos riscos de
as e sangram
mentos no es
stômago, at é mesmo qu
uando tomad
da em dosess baixas.
ferida
Esta revisão leva
anta a ques
stão de que
e utilizar me
edicamentos para preve
enir determinadas
patologias pode ser prejudic
cial. Afinal, q
quaisquer be
enefícios em
m longo prazzo do AAS podem
p
ser fa
acilmente an
nulados pelos riscos de h
hemorragias estomacais. Vale ressalltar que pacientes
que fazem o us
so de AAS por algum motivo cardiovascularr devem co
ontinuar tom
mando
regularmente estte medicame
ento.
Referrência e fontte:
 Effect off Aspirin on
n Vascular and Nonva
ascular Outc
comes. ARC
CH INTERN MED
PUBLISHED ONLINE
E JANUARY 9, 2012 WWW.ARCH
HINTERNMED
D.COM E2 2012
American
n Medical Ass
sociation
globo.globo.c
com/saude/d
doses-diarias-de-aspirina-nao-reduzzem-risco http://og
cardiaco--3643686#ix
xzz1jNPePHp
pd
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Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Ca
anabinoides e dor neurop
pática
Um grupo de pesquisadore
p
es da Filad
délfia realizo
ou um estu
udo sobre o efeito do
o uso
conco
omitante de
e paclitaxel, um antine
eoplásico, e de canabidiol (CBD), um canabinoide
encon
ntrado no gênero
g
Cann
nabis. Tal a
associação fo
oi feita com
m o intuito de verificar se o
desen
nvolvimento da alodinia
a, a frio e m
mecânica, causada
c
pelo
o paclitaxel, é prevenid
da por
CBD.
Os c
camundongo
os utilizados
s, machos e fêmeas, foram trata
ados com p
paclitaxel, veículo
v
cremophor ou solução salina, para avalia
ar alodinia. Na
N avaliação da prevençção de alodin
nia, os
camu
undongos forram tratados
s com CBD o
ou cremopho
or.
Dentrre os prime
eiros resultados encontrrados têm-s
se que o pa
aclitaxel indu
uz alodinia a frio
apena
as em fême
eas. Assim, somente n este grupo a alodinia mecânica fo
oi posteriorm
mente
avalia
ada. Deste modo, cons
statou-se alo
o e mecânic
ca em fême
eas tratadas
s com
odinia a frio
paclittaxel e a prevenção desta em fêmeas trratadas con
ncomitantem
mente com CBD.
Evide
enciou-se a indução
i
de alodinia
a
a friio por uso is
solado de cremophor, su
ugerindo que
e este
tenha
a papel no efeito do paclitaxel.
De m
modo geral, o trabalho traz três ccontribuições
s, a saber: a avaliação
o de alodiniia em
camu
undongos, possibilitando
p
o estudos fu
uturos com ferramenta
as genéticass (nocaute); uma
comp
paração dos efeitos de paclitaxel
p
en tre fêmeas e machos; e a caracteriização dos efeitos
e
do ca
anabidiol (C
CBD), prevenindo a alo
odinia induziida pelo uso
o de paclita
axel e do veículo
v
cremophor na alo
odinia induziida por pacli taxel.
Por fiim, são suge
eridos mais estudos sob
bre a contribuição de cre
emophor parra a ocorrência de
alodin
nia e sobre o mecanismo
o envolvido na prevençã
ão da alodinia por CBD.
Referrência: WAR
RD, S.J., RA
AMIREZ, M. D., NEELAK
KANTAN, H., WALKER, E.A. Canna
abidiol
preve
ents the de
evelopment of cold and
d mechanica
al allodynia in paclitaxe
el-treated female
fe
C57B
Bl6 mice. Ane
esth Analg. 2011,
2
113(4
4):947-50.
7. N,N-dimetilesffingosina (DM
MS): um posssível indicador da dor neuropática
n
ntrar indicad
dores, tentar quantificarr a dor e forrnecer ferram
mentas aos m
médicos parra que
Encon
os pa
acientes não
o tenham qu
ue graduar a dor com um
u teste, se
eria uma co
ondição ideal para
nós, profissionais
s e pesquisa
adores, em iidentificar e escolher a melhor tera
apia para aliviar a
dor c
crônica (vide
e editorial desta
d
edição
o), uma con
ndição debilitante que afeta milhões de
o imaginamo
pesso
oas por todo
o o mundo. Porém,
P
isso n
não parece estar
e
tão distante quanto
os!
Um e
estudo publicado na revista Natu
ure Chemica
al Biology te
eve como p
principal ob
bjetivo
inves
stigar a base
e química da
a dor neuro pática, realizando anális
se do perfil metabolômiico de
amos
stras (corno dorsal, gân
nglio da raizz dorsal, ne
ervo tibial e plasma) co
oletadas de ratos
Sprag
gue-Dawley 21 dias apó
ós sofrerem transecção do nervo tib
bial (TNT), u
um modelo de
d dor
neuro
opática que induz alodinia.
ólicas das amostras
Após análise das
s característticas metabó
a
do
os animais o
operados (TNT) e
SHAM
M (falso op
perados), os
o resultado
os mostraram que a maioria d
das perturb
bações
metabólicas que caracterizam
m a fase crrônica da do
or neuropátic
ca está loca
alizada na medula
m
espin
nal. Foram id
dentificadas múltiplas altterações no metabolismo da esfingo
omielina-cera
amida
(impo
ortante em muitos prrocessos ce
elulares com
mo formaçã
ão de miel ina, apopto
ose e
sinaliização celullar), onde metabólitos desregulad
dos dessa via podem estar ligad
dos a
altera
ações fisioló
ógicas da dor neuropáticca. Após a injúria do ne
ervo periféri co, a degradação
da m
membrana ce
elular pode contribuir
c
pa
ara alteraçõe
es no catabo
olismo da essfingomielina
a e ao
analis
sar sua casc
cata metabó
ólica, foram observados vários meta
abólitos com
m maior exprressão
(upre
egulated) ou
u concentraç
ção, alteraçõ
ões estas que podem contribuir
c
pa
ara alteraçõ
ões da
hiperrsensibilidade
e neuronal e sinaliza
ação celularr durante o desenvol vimento da
a dor
neuro
opática.
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Dentrre os meta
abólitos, a N,N-dimetiilesfingosina (DMS) en
ndógena, u m catabólitto da
ceram
mida, é conh
hecido por aumentar a cconcentração
o de cálcio in
ntracelular e
em astrócitos
s bem
como
o inibir a cap
ptura de glutamato por células da glia,
g
resultan
ndo em exce
essiva ativaç
ção de
recep
ptores NMDA nas sina
apses senso
oriais espina
ais, um ev
vento associiado com a dor
neuro
opática. Até então, nenhum trabalh
ho havia inv
vestigado, ca
aracterizado
o e quantific
cado o
DMS endógeno no
n contexto de dor neu ropática. Pa
ara investiga
ar se a conccentração de
e DMS
detec
ctada em ratos 21 dias após a injú ria é suficiente para desenvolver co
omportamen
nto de
dor n
neuropática in vivo, DMS intratecal foi administrado em ra
atos saudáve
eis, observando o
desen
nvolvimento de alodinia mecânica q
que persistiu
u por pelo menos 3 dias . Um aumen
nto da
ativação de astrrócitos e libe
eração de I L-1β e MCP
P-1 (ou CCL2 - proteína
a quimiotática de
monó
ócitos-1) ind
duzido por DMS, foi obse
ervado.
enzima espe
Contu
udo, maiores investigações tornam--se necessárias para de
eterminar a e
ecífica
respo
onsável pela
a biossíntese
e de DMS. P
Provavelmen
nte, inibidore
es das enzim
mas respons
sáveis
pela produção de DMS, N-metiltranssferase (res
sponsável pela
p
N-mettilação de bases
esfing
góides) ou ceramidase
e (catabolissmo da cerramida), sejam molécu
ulas terapêuticas
prom
missoras para
a tratar a dor neuropáticca.
Referrência e fontte:
 Patti GJ, Yanes O, Sh
hriver LP, Co
ourade JP, Tautenhahn
T
R, Manchestter M, Siuzd
dak G.
Metabolo
omics implica
ates altered
d sphingolipid
ds in chroniic pain of ne
europathic origin.
o
Nat Chem
m Biol. 2012, 8(3):232-4
4.
oticias.uol.co
om.br/ultnot//cienciaesau
ude/ultimas http://no
noticias/e
efe/2012/02
2/15/cientista
as-encontram-molecula-chave-para -detectar-e-tratar-do
or-cronica.jhttm
8. R-profenos são
o inibidores seletivos da oxigenação
o de endocan
nabinóides pe
ela COX-2
Os en
ndocanabino
oides 2-araq
quidonoilglice
erol (2-AG) e araquidon
noiletanolam
mida (AEA) podem
p
amatório pe
exerc
cer um pape
el analgésico
o e anti-infla
ela ativação dos recepto
ores canabin
noides
CB1 e CB2. Eles também
m podem sser substratto das oxigenases de
e ácidos grraxos,
lipoxiigenases e cicloxigenas
ses e algunss membros das famílias do citocro
omo P450, sendo
conve
ertidos em metabolitos oxigenadoss bioativos. O 2-AG e o AEA são oxigenados
s para
ésterres de pro
ostaglandina glicerol ( PG-Gs) e prostagland
dina etanola
amida (PG--EAs),
respe
ectivamente,, pela COX-2 e não pela
stes metabo
olitos oxigen ados por su
ua vez
a COX-1. Es
estão
o relacionado
os com nocic
cepção mecâ
ânica e hipe
eralgesia térm
mica. O 2-AG
G e o AEA podem
p
tamb
bém ser hidrrolisados rap
pidamente p
para acido araquidônico
a
o pela mono
oacilglicerol lipase
(MAG
GL) e a hidrolase de amidas
a
de á
ácidos graxo
os (fatty ac
cid amide h
hydrolase, FAAH),
F
termiinando assim
m a sinalizaç
ção endocan
nabinoide e produzindo
p
o substrato para produç
ção de
leuco
otrienos e prostaglandina
as.
Logo,, observa-se
e que estes endocanab
binoides estã
ão ligados a uma comp
plexa rede próp
e
anti-n
nociceptiva de lipídeos bioativos , podendo ser imporrtantes age
entes analgé
ésicos
produ
uzidos em processos inflamatóri os com um alto potencial tera
apêutico na
a dor
neuro
opática. Nes
ste campo, esforços ccrescentes têm sido dirigidos para
a a obtençã
ão de
inibid
dores do metabolismo destes endoccanabinoides no sítio neu
uroinflamató
ório. Os inibidores
da FA
AAH, por exemplo, são
o candidato s promissorres, bem co
omo os inib
bidores da MAGL.
M
Entre
etanto, os effeitos canab
bimiméticos destes inibidores, observados em modelos animais,
pode limitar o uso destes inib
bidores.
A busca de novos inibidore
es do metab
bolismo de canabinoides levou ao recente tra
abalho
public
cado na Na
ature Chemiical Biology por Duggan KC e col. (2011). E
Este trabalho
o traz
ponto
os interessan
ntes tanto do ponto de v
vista farmac
cológico quanto da biolo
ogia da COX--2. Os
autorres já haviam
m descrito que o ibuproffeno pode se
er um potentte inibidor nã
ão competitivo da
oxige
enação do 2-AG pela CO
OX-2, mas ssão fracos in
nibidores competitivos d
da oxigenação do
ácido
o araquidôniico. Como a COX-2 é induzida no
os sítios ne
euroinflamató
órios, os au
utores
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tenta
aram identifficar se an
nti-inflamató
órios não-esteroidais seletivos
s
ou
u não sele
etivos,
poderiam preven
nir o metab
bolismo da 2-AG e do AEA pela inibição CO
OX-2. Em en
nsaios
bioqu
uímicos conttrolados, os autores iden
ntificaram que os inibidores fracos e irreversíve
eis da
oxige
enação do ác
cido araquidônico pela C
COX-2 aprese
entam poten
nte inibição ssubstrato-se
eletiva
para a oxigenaçã
ão dos endo
ocanabinoide
es. Entre esttes inibidore
es estão os e
enantiômero
os (R)
dos profenos (ácido
(
arilp
propiônico) como o (R)-naproxe
(
no, (R)-ibu
uprofeno e (R)flurbiiprofeno, os quais foram
m incapazess de inibir a oxigenação
o do ácido a
araquidônico
o pela
COX--2. Neste tra
abalho ainda
a, através da
as análises das estruturras cristaliza
adas do com
mplexo
droga
a-COX-2 os
s autores puderam
p
id
dentificar co
omo os R-profenos sse ligam a esta
ciclox
xigenase. O efeito dos R-profenos
R
e
em inibir seletivamente a oxigenaçã
ão da 2-AG e AEA
foi ob
bservado tam
mbém em cu
ulturas de gâ
ânglios da ra
aiz dorsal esttimuladas pa
ara produzir COX2 e d
dissociados de qualquerr efeito sob re a FAAH ou MAGL. Estes
E
resulta
ados expand
dem o
leque
e de compos
stos capazes
s de inibir a oxigenação
o de endocanabinoides d
de forma se
eletiva
podendo ser um novo mecan
nismo para o tratamento
o da dor neuropática.
Referrência: Kelse
ey C Duggan
n, Daniel J H ermanson, Joel
J
Musee, Jeffery J Pru
usakiewicz, Jami
J
L
Scheib, Bruce D Carter, Surrajit Banerje e, J A Oates
s & Lawrenc
ce J Marnettt. (R)-Profen
ns are
substtrate-selectiv
ve inhibitors
s of endoca
annabinoid oxygenation
o
by COX-2. Nature Che
emical
Biology 2011, 7, 803–809.
9. Ele
etroacupuntu
ura (EA) atua sobre rece
eptores de ATP
A
e controlla dor neuro
opática
Recep
ptores P2X3
3 desempen
nham um p
papel chave na transm
missão de s inais de do
or em
mode
elos de dorr neuropátic
ca, e o AT
TP pode de
esempenharr um papell significativ
vo na
progrressão de sinais de dor, suge
erindo que o controle
e dessas v
vias atravé
és de
eletro
oacupuntura
a (EA) é, potencialmen
nte, um trattamento eficaz para a dor neuropática
crônica. Para detterminar a siignificância d
da EA sobre a dor neuro
opática mediiada pelo rec
ceptor
P2X3 nos neurôn
nios do gâng
glio da raiz d
dorsal, limia
ar de retirada mecânica (MWT) e lattência
de re
etirada térmica (TWL) fo
oram registra
ados e a expressão de P2X3 foi ava
aliada por im
munohistoq
química (IHC
C) e hibridação in situ ((HIS). Além disso, as co
orrentes que
e foram evo
ocadas
em n
neurônios do
o gânglio da raiz dorsal de ratos apó
ós lesão porr constrição crônica (ICC
C) em
recep
ptores P2X3 e os agonistas ATP e α,, β-metileno-ATP (α, β-m
meATP) fora m examinad
das. O
prese
ente estudo demonstra que o trata mento EA pode
p
aumentar os valorres MWT e TWL
T
e
dimin
nuir a expressão de rec
ceptores P2X
X3 em neurô
ônios do gân
nglio da raizz dorsal em ratos
subm
metidos a CC
CI. O tratam
mento com E
EA atenua correntes evo
ocadas por α,β-meATP. A EA
induz
z um aparente efeito analgésico
a
a
através da diminuição de expresssão e inibiçã
ão de
recep
ptores P2X3 em neurônios do gângllio da raiz dorsal de rato
os com CCI.. Existe um efeito
simila
ar sobre o efeito anallgésico entrre ratos com EA contrralateral e aqueles com EA
ipsila
ateral. Muita
as clínicas de dor indica
am a EA pa
ara o tratam
mento da do
or neuropátiica. O
acional, pois trabalhos cllínicos
tratamento com EA apresentta controvérssias na medicina transla
não a
apresentam evidências suficientes para sua in
ndicação, priincipalmente
e porque há
á uma
carên
ncia de traba
alhos clínicos
s rigidamentte controlado
os e que pos
ssam ser com
mparados a ponto
de offerecer um consenso
c
científico.
Referrência: Tu WZ,
W
Cheng RD,
R
Cheng B
B, Lu J, Cao
o F, Lin HY, Jiang YX, W
Wang JZ, Ch
hen H,
Jiang
g SH. Analge
esic effect of
o electroacu
upuncture on chronic ne
europathic p
pain mediatted by
P2X3
3 receptors in
n rat dorsal root ganglio n neurons. Neurochem
N
Int.
I
2012, 6 0(4):379-86
6.
10. R
Regulação GA
ABAérgica na
a dor incisio nal em ratos
s
Neste
e trabalho, os
o autores verificaram
v
a regulação da neurotra
ansmissão G
GABAérgica na
n dor
pós-incisional. Inicialmente, foi verific ado que a administração intrateccal de mus
scimol
(agon
nista do rece
eptor GABA--A) assim co
omo o bacoflen (agonista do recepto
or GABA-B) reduz
o com
mportamentto nociceptiv
vo induzido pela incisão na pata. Estes resulttados sugerrem o
envolvimento GA
ABAérgico na
n dor pós incisional. Verificaram
m, ainda, qu
ue o tratam
mento
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sistêm
mico e intrattecal com o L-838,417 ((agonista benzodiazepínico – subunid
dades α2, α3
3, α5)
reduz
z a nocicepç
ção mecânic
ca e térmica
a após a in
ncisão, sugerindo o env
volvimento destas
d
subun
nidades GAB
BAérgicas em mediar o processo nociceptivo
n
induzido pella incisão. Ainda,
A
utiliza
ando testes comportamentais em rroedores, foii verificado que os agon
nistas exibem um
que a modu
melhor efeito an
ntinociceptivo
o no primei ro dia após a cirurgia, sugerindo q
ulação
GABA
Aérgica é alterada num
m período m
mais tardio, um dia ap
pós a cirurg
gia. Entretan
nto, a
expre
essão dos re
eceptores GABA
G
no corrno posterio
or da medula espinal nã
ão foi modificada
após a cirurgia, descartando
d
a hipótese d
de alteração
o na expressão do recep
ptor na modu
ulação
GABA
Aérgica após
s a incisão. Em
E resumo, este trabalh
ho sugere qu
ue há modu lação GABAé
érgica
após a incisão em roedore
es. Entretan
nto, trabalh
hos posterio
ores serão necessários para
esclarecer o mecanismo da modulação
m
in
nibição GABA
Aérgica após
s incisão.
chl S, Augu
ustin M Za hn PK, Pog
gatzki-Zahn EM. Periph
heral and spinal
Referrência: Reic
GABA
Aergic regula
ation of incis
sional pain in
n rats. Pain. 2012, 153(1
1):129-41.
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