www
w.dol.innf.br
Arq
quivo de edições:
e
Ag
gosto 200
01 - Ano 2 - Número
o 13
Ciênc
cia e Tecno
ologia
1. Pro
opriedades terapêuticas
t
da arnica
A arn
nica brasileira (Lychnophora erico ides) é utilizada há vá
árias década
as pela medicina
popular como agente
a
analg
gésico e an
ntiinflamatórrio, embora sua compo
osição quím
mica e
ativid
dade biológica tenha sido comprrovada ape
enas recentemente po r um grup
po de
pesqu
uisadores da
a Universida
ade de São Paulo, camp
pus de Ribeirão Preto. U
Utilizando ex
xtrato
diclorrometano da
a raiz da L. ericoides, ccontendo lignana cubebina e metilccubebina, o grupo
obserrvou uma significativa
a atividade analgésica no teste nociceptivo
o de conto
orções
abdominais induz
zida por ácid
do acético e
em camundo
ongos, dando
o respaldo a
ao uso popular da
arnica. Entretantto, estes com
mpostos fora
am ineficazes em reduzir a febre ind
duzida por in
njeção
endov
venosa de lipopolissaca
arídeo (LPS)) e o edema produzido
o por injeçã o intraplanttar de
carra
agenina.
Referrência: Phyto
ochemistry, 55(7) 809-8
813, 2000
Nota da Redação
o: Consideramos de gran
nde interesse o estudo das
d propried ades terapêuticas
a, a utilizaç
da arrnica, visto que seu uso
o é muito p
popular entre
e os brasileiiros. Todavia
ção de
as um teste
apena
e nociceptivo
o para avalia
ar a atividad
de analgésic
ca desta pla nta é insuficiente
para endossar a afirmativa feita pelos autores. Fa
az-se necessário a reallização de outros
o
testes nociceptiv
vos e compo
ortamentais para averigu
uar a eficácia terapêuticca da arnica
a e os
meca
anismos pelo
os quais ela apresenta
a
açção analgésiica e antiinflamatória.
2. Me
etabólito da L-arginina possui
p
efeito analgésico em
e teste de dor tônica
Agma
atine, uma nova
n
amina identificada em mamífe
eros é resulttado da deccarboxilação da Larginina e é largamente dis
stribuída em
m diversos tecidos,
t
incluindo o cé rebro, estôm
mago,
intesttino, entre outros. Esttudo recentte de Önal e Soykan (2001) ava
aliou o efeito da
administração inttra-peritonea
al da agmat ine na respo
osta nocicepttiva induzida
a pela forma
alina e
no te
este de rettirada da ca
auda em ca
amundongos
s. Seus res
sultados mo
ostraram o efeito
antinociceptivo desta
d
amina principalme nte no teste
e da formalin
na. Este estu
udo abre cam
minho
para novas inves
stigações sobre a possib
bilidade da utilização de
este metabó
ólito da L-arg
ginina
como
o um coadjun
nvante no trratamento da
a dor persisttente.
Referrência: Pharm
macology, Biochemistry
B
and Behavio
or, 69: 93-9
97, 2001.
3. Efe
eito antinociceptivo da microinjeção
m
de somatos
statina no ca
audato putam
men
Tashe
ev e colaborradores avaliaram os effeitos analgé
ésicos da microinjeção
m
unilateral (d
direita
ou es
squerda) e bilateral de somatostatiina no caudato putamen, em mode
elo modificado de
Randall e Sellitto
o. Os autore
es concluíram
m que a mic
croinjeção biilateral aum entou o limiar de
analg
gesia de ma
aneira dose
e- dependen
nte e que o aumento do limiar nociceptivo após
micro
oinjeção no lado esquerdo foi sign
nificativamen
nte maior do
o que no la
ado direito. Esses
dados sugerem que a somatostatina ttem efeito antinocicepti
a
vo de form
ma assimétrica no
cauda
ato putamen
n. Na introdução do art igo os autorres não esclarecem porq
que escolheram o
cauda
ato putamen
n para a miicroinjeção d
de somatosttatina. Além
m de ser um
ma área gran
nde, o
cauda
ato putamen está relac
cionado a o
outras funções, como por exemplo,, atividade. Além
disso
o, o método utilizado parra avaliar a analgesia de
epende da capacidade d
do animal rettirar a
sua pata. Seria razoável que fosse ta
ambém utiliz
zada uma metodologia
m
que avaliasse a
capac
cidade moto
ora do anima
al como o "R
Rota Rot", de
escartando eventual com
mprometimen
nto da
sua rresposta ao estímulo me
ecânico. A fo
orma de aprresentação dos
d
dados (á
área sob a curva)
c
pode, também, ter superestimado os ressultados.
Referrência: Peptiides 22:1079
9-1083, 200
01.
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4. Pro
opriedades imunomodulatórias adiciionais do Ácido Acetil Sa
alicílico (Aspiirina)
O me
ecanismo de
e ação da as
spirina tem ssido associado, desde a década de 70, à inibiç
ção da
síntes
se de prosta
aglandinas. Somente
S
issso, no entantto, não explica os beneffícios da dro
oga no
tratamento de várias
v
enferrmidades. Pe
esquisadores da Johns Hopkins in
nvestigaram se a
aspirina atuaria via
v aumento da produçã o de interleu
ucinas inibitó
órias como a IL-4, IL-13
3 e IL2, as
s quais regulam as resp
postas imune
e e inflamattória, incluin
ndo a dor. P
Para surpres
sa dos
pesqu
uisadores, a adição de aspirina à ccultura de lin
nfócitos T hu
umanos inib
biu a produç
ção de
IL-4, porém não alterou a ex
xpressão de
e IL-13 nem de IL-2. Ou
utras drogass antiinflama
atórias
não esteroidais não relacionadas es truturalmente à aspirrina, como indometaciina e
ibuprrofeno, no entanto, nã
ão afetaram
m a express
são de IL-4
4. Como esssa citocina está
envolvida na pattogênese de um amplo e
espectro de doenças, os
s resultados aumentam ainda
mais as dúvidas sobre como realmente a aspirina atua.
Referrência: Blood
d, 97(6):174
42-1749, 20 01.
5. To
oxina botulínica é eficaz no controle d
da lombalgia
a
A efic
cácia da tox
xina botulínica A (TxB-A
A) foi avaliad
da no tratam
mento da do
or lombar crônica
em 3
31 paciente
es. Quinze pacientes re
eceberam in
njeções de toxina botu
ulínica na região
r
parav
vertebral em
m cinco níve
eis lombaress (grupo 1) e 16 pacie
entes recebe
eram injeções de
soluç
ção fisiológic
ca (grupo 2)). Cerca de 73% dos pacientes
p
do grupo 1, e apenas 25
5% do
grupo
o 2, apresentaram alíviio da dor su
uperior a 50
0%, três se
emanas apóss a realização do
tratamento. Oito semanas ap
pós, o alívio da dor foi relatado
r
por 60% dos pa
acientes do grupo
1 e 1
12,5% do grupo 2. Este
es resultado
os indicam que
q
a TxB-A
A é eficaz no
o controle da
d dor
lombar crônica.
Referrência: Neurrology, 56:12
290-1293, 2
2001
6. En
nvolvimento das citocinas na etiopato
ogenia da fib
bromialgia
Pacie
entes portad
dores de fibrromialgia (F
FM) crônica e aguda forram avaliado
os e compa
arados
com indivíduos co
ontroles de mesma idad
de e sexo. A produção de
e citocinas, d
dentre elas IL-8 e
moléculas relacio
onadas foram medidas no soro ou no sobrena
adante de ccultura de células
c
mono
(PBMC). Nã
onucleares periféricas
p
sanguíneas
s
ão foram encontradas diferenças entre
indivííduos com FM
F e contro
oles para ass concentraç
ções de IL-1
1 beta, IL-2
2, IL-10, rec
ceptor
sérico
o IL-2, IFN--gama (interrferon gama
a) e TNF-alfa
a (fator de necrose tum
moral alfa). Níveis
sérico
os de IL-8 e de IL-6 no
o sobrenadan
nte de PBMC
C estimulada
as foram ma
aiores do qu
ue nos
contrroles (particu
ularmente em
e FM com mais de 2 anos
a
de sinttomas). Um
ma vez que o IL-8
prom
move dor sim
mpática e a IL-6
I
induz h iperalgesia, fadiga e depressão, os autores sug
gerem
que e
estas interleucinas hiperralgésicas po
oderiam esta
ar envolvidas
s na modula
ação dos sinttomas
da fib
bromialgia.
Referrência: Rheu
umatology, 40(7):743-74
4
49, 2001
Divullgação Cien
ntífica
7. Co
ontenção da progressão e tratamentto da dor no câncer ósse
eo
Uma nova terrapia nucle
ear, basea da no co
omposto es
stanho-117m
m DTPA (ácido
(
dietile
enotriaminopentaacético
o), está trazzendo persp
pectivas otim
mistas para o tratamen
nto do
cânce
er ósseo. No
os estudos prreliminares, com 47 pac
cientes, a substância trou
uxe alívio to
otal ou
signifficativo da dor
d
em mais
s de 75% d
do grupo. Um aspecto muito
m
imporrtante é que
e esta
analg
gesia persisttiu por mais de um ano e não produziu efeitos colaterais. O reator de
e feixe
de alto fluxo facilita a converrsão do esta
anho-117 para seu isótopo estanho--117m que, ligado
ao DT
TPA, ajuda o estanho a alcançar o osso sem se
er captado pela
p
medula óssea ou te
ecidos

2

www
w.dol.innf.br
moles. Porém, a concentraçã
ão local de e
elétrons sobrre o tumor mantém-se
m
a
alta, aliviand
do dor
sem provocar sed
dação.
8. Um
m inusitado tratamento
t
contra
c
cólica
as menstruaiis
Basea
ado na sabe
edoria popula
ar de aqueccer a área do
olorida, o inv
ventor sueco
o Per Wallin criou
uma calcinha com
m um dispos
sitivo que essquenta em contato com
m o corpo, qu
ue promete trazer
alívio
o às mulherres que sofrrem de cóliicas menstruais. O calo
or produz v
vasodilatação
o e o
aume
ento do flux
xo sangüíne
eo na regiã o abdomina
al permitindo que med
diadores quíímicos
respo
onsáveis pela dor, dentrre eles a pro
ostaglandina
a, sejam retirados do lo
ocal e degradados
pelo organismo mais
m
rapidam
mente.
9. Ma
aior atenção à incapacidade relacion
nada à enxaq
queca favore
ece melhor trratamento
Em trabalho rece
ente, pesquisadores inglleses e norte americano
os observara
am que a co
onduta
médica, ao analisar casos de enxaqueca
a é inicialme
ente concen
ntrada some
ente nos sinttomas
como
o local e inttensidade da
a dor relata
ados pelo pa
aciente. Qua
ando dados de incapacitação
relacionada à en
nxaqueca fo
oram consid
derados, a proporção de
d casos cllassificados como
grave
es aumentou
u. Os pesquisadores con
ncluíram que
e recursos para
p
melhora
ar a comuniicação
sobre
e a incapac
citação relac
cionada à d
dor de cabe
eça podem melhorar ffavoravelmente o
tratamento.
10. C
Coletes dorsa
ais: são efetivos na prev
venção da do
or lombar?
A utilização de coletes
c
dors
sais para prrevenção da dor ou de lesão lomb
bar decorren
nte do
carre
egamento braçal
b
de mercadorias
m
é procedimento com
mum nos E
EUA. Um estudo
e
60 lojas de venda
prosp
pectivo avaliou os funcio
onários de 16
v
de me
ercadorias p
por um perío
odo de
dois anos em diversos esta
ados dos EU
UA e consta
atou que o uso do collete não reduz a
incidê
ência de dorr ou lesão lo
ombar. Destta forma, o uso do colete não tem valor preve
entivo,
não p
podendo serr considerad
da medida d e segurança
a. A utilizaçã
ão destes co
oletes no Brrasil é
indica
ada apenas no tratamen
nto, e não na
a profilaxia da
d lombalgia.
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