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1. Inffluência do controle
c
cognitivo na sen
nsação de do
or
Tania
a Singer e cols.,
c
da University Colle
ege London, estudaram regiões cerrebrais envo
olvidas
nos aspectos se
ensoriais e emocionais da dor. A atividade cerebral
c
de 16 mulhere
es foi
analis
sada por res
ssonância magnética
m
en
nquanto choques eram dados em ssuas mãos ou
o nas
mãos
s de seus companheirros. Quando
o o choque
e era aplica
ado a elas, áreas cere
ebrais
sabid
damente re
elacionadas à dor erram ativad
das, como tálamo, íínsula e córtex
c
soma
atossensorial. Contudo, observou-se
e também que muitas dessas
d
regiõ
ões eram ativadas
quando o choque
e era aplicad
do nos comp
panheiros. As
ssim, a empatia pelo soffrimento do outro
ou m
mesmo a expectativa da dor
d cria uma
a representa
ação cerebral que pode a
antecipar a dor.
d
A
empa
atia, ou melh
hor, o contro
ole cognitivo
o, também pode
p
ser a base para o e
efeito placeb
bo, no
qual a expectativ
va de alívio da dor pod
de reduzir a atividade no circuito d a transmissão da
dor, rresultando em
e analgesia
a.
Referrência: Scien
nce. 2004 Fe
eb 20;303(5 661):1121
Ciênc
cia e Tecno
ologia
2. P
Possível env
volvimento de mecani smos opioidérgicos e serotoniné rgicos no efeito
antinociceptivo da paroxetina
a na dor agu
uda
Os antidepressiv
vos tricíclicos
s são muito usados no tratamento da dor crôn
nica, mas não da
dor a
aguda. Utiliza
ando camundongos no m
modelo da pllaca quente, Duman e co
ols., da Kara
adeniz
Techn
nical Univerrsity, em Tra
abzon, Turq
quia, demonstraram que
e o efeito a
antinociceptivo da
parox
xetina (antid
depressivo de última g
geração) é significantem
mente inibid
do pela nalo
oxona
pela ondans
(anta
agonista de receptores opióides)
o
e p
setrona (anta
agonista de receptor 5--HT3),
mas não pela ketanserina
k
(antagonista
a de recepttor 5-HT2). Estes resu ltados indic
cam a
partic
cipação diretta ou indiretta (por aum
mento da libe
eração de pe
eptídeos opió
óides endóg
genos)
de re
eceptores op
pióides locaiis e o envo lvimento de
e mecanismo
os serotonin
nérgicos no efeito
antinociceptivo da paroxetina
a, principalm
mente em nív
vel de recepttor.
armacol Sci. 2004 Feb;9
94(2):161-5
Referrência: J Pha
3. Ad
dministração
o periférica das
d variantess da fosfolipase A2 Asp4
49 e Lys49 p
provocam alodinia
mecâ
ânica bilatera
al com envolvimento do corno dorsa
al medular
Watk
kins e cols. avaliaram a produção
o de alodinia mecânica
a após a a dministração
o das
variantes da fosfolipase A2 Asp49 e Ly
ys49, presen
ntes no veneno de serp
pentes do gênero
Bothrrops. Os res
sultados mos
stram que a administração peri-ciática unilaterral de Asp49
9 e de
Lys49
9 produz alodinia
a
me
ecânica bilatteral, decorrrente da liberação d e citocinas próinflam
matórias e ativação
a
do sistema imu
une no sítio
o de aplicaçã
ão (alodinia unilateral),, e de
ativação da micrróglia e astrrócitos no co
orno dorsal da medula espinal lom
mbar (respon
nsável
pelo efeito bilate
eral). A alodinia mecânicca contralateral foi bloq
queada pelo uso intratec
cal de
antico
orpo anti-IL
L6, IL-10 e L-NAME (in ibidor da síntese do óx
xido nítrico) . Os mecanismos
pelo quais sinais inflamatório
os periférico
os acarretara
am ativação da glia, porrém, perman
necem
como
o foco de futuras investig
gações.
Referrência: Pain (2004) Vol 108.
1
Issue 1
1. 180-191
4. Jejjum induz an
nalgesia mediada pelo ssistema kapp
pa-opióide
Inúm
meras evidên
ncias na literratura relata
am que a attivação de receptores
r
k
kappa-opióde
es por
dinorrfina altera a transmissã
ão nociceptiv
va. Santos-A
Arteaga e cols., da Unive
ersidade Pab
blo de
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Olavide de Sevilla, Espanha
a, demonstrraram em camundongo
c
os que o je
ejum intermitente
influe
encia a respo
osta nocicep
ptiva em mo
odelos de dor visceral e térmica qua
ando comparrada à
de ca
amundongos
s alimentado
os à vontad
de. Os resulttados indica
am que a re
estrição alim
mentar
junto
o com a adm
ministração de agonista
as kappa-op
piódes poderia ser útil como uma nova
ferram
menta terap
pêutica no alívio da dor.
Referrência: The Journal
J
of Ne
euroscience 23(35): 111
120-11126, 2003
5. M
Modulação da
d hiperalge
esia referida
a e dor viisceral prod
duzidas pela
a capsaicina
a por
recep
ptores ativad
dos por prote
eases do tipo
o1e2
Recep
ptores ativad
dos por protteases (PARss) fazem parrte da classe
e recentemen
nte descoberta de
recep
ptores ligado
os à proteína G. O PAR
Rs são amplamente disttribuídos no trato digestivo e
sistem
ma nervoso
o periférico
o e sua a
ativação pode estar relacionada
r
com síndrromes
inflam
matórias e dolorosas,
d
ta
ais como a síndrome do
o colón irritá
ável. Para in
nvestigar o papel
modu
ulatório dos PARs do tipo 1 e 2 na
a hiperalges
sia induzida por capsaiccina, Kawab
bata e
cols.,, da escola de ciências farmacêuticcas da Unive
ersidade de Kinki, no Ja
apão, utilizarram o
mode
elo de dor visceral
v
prod
duzida pela administraç
ção intracólo
on de capsa
aicina. A res
sposta
nocic
ceptiva foi suprimida
s
pe
ela ativação
o do PAR-1 e facilitada por ativaçã
ão do PAR-2. Os
autorres concluírram que o PAR-1 é antinocicep
ptivo e o PAR-2 é p
pronociceptiv
vo no
proce
essamento da
d dor viscerral.
Referrência: J Pha
armacol Sci. 2004 Mar;9
94(3):277-85
5
6. Alíívio da dor crônica
c
e esp
pontânea atrravés da inje
eção endoven
nosa de lidoccaína
O uso intravenoso de lidoca
aína tem sid
do preconiza
ado para tra
atamento de
e dor crônic
ca em
muita
as situações
s. Attal e co
ols. realizara
am estudo duplo-cego
d
em
e dois gru
upos de pacientes
que u
utilizaram ou
u não a lidocaína, com posterior us
so de mexile
etina (bloque
eador de can
nal de
sódio
o). O uso de
e mexiletina diminuiu a alodinia din
nâmica e alodinia / hip eralgesia es
stática
mecâ
ânica, mas não
n
a alodinia térmica e a hiperalge
esia. Os efeiitos da lidoccaína e mexiletina
na do
or espontân
nea foram significativam
mente maiorres em pacie
entes com a
alodinia mec
cânica
conco
omitante qua
ando compa
arados com o
outros sem alodinia. Esttes dados ind
dicam efeito
o antihiperralgésico da
a lidocaína intravenosa
a em pacie
entes com lesão nerv
vosa periférrica e
porta
adores de modalidade
m
específica
e
de
e alodinia. A alodinia mecânica
m
po
oderia ser trratada
com drogas do tipo
t
anestésico local e p
possivelmentte com outrros bloquead
dores de can
nal de
sódio
o.
Referrência: Neurrology. 2004 Jan 27;62(2
2):218-25
7. O uso de antiinflamatórios
s não-estero
oidais (AINEs
s) seletivos ou não para
a a COX-2 re
etarda
a con
nsolidação de
e fraturas
Thom
mas Einhorn e colegas do laborató
ório de pes
squisa ortop
pédica do C
Centro Médic
co da
Unive
ersidade de Boston, EUA
A, avaliaram
m o envolvimento de antiinflamatório
os não-esterroidais
(AINE
Es) seletivos
s para a CO
OX-2 e não
o seletivos na
n consolida
ação de fratturas em modelo
m
experrimental em ratos. Análise de PCR - Real Time mostrou que
e, enquanto o nível de COX-1
C
perm
manece estáv
vel antes, durante
d
e a
após a fratu
ura, os níve
eis de COX
X-2 têm elevação
trans
sitória do 3º ao 14º dia de
d fratura. E
Existiria, enttão, importante participa
ação da COX
X-2 na
conso
olidação de fraturas, corroborando d
dados da literatura. Animais tratado
os com inibidores
não-s
seletivos (ce
etorolaco) e,
e principalm
mente, sele
etivos para COX-2 (ce lecoxib), tiv
veram
signifficativo retardo na cons
solidação qu
uando comp
parados com
m animais do
o grupo-con
ntrole,
que n
não utilizaram AINEs.
Referrência: Journ
nal of Orthop
paedic Resea
arch (2003) Vol 21. Issu
ue 4. 670-67
75
8. Mudanças na expressão de canais de sódio te
etrodotoxina
a-sensíveis e
em neurônios do
gânglio da raiz do
orsal na dor inflamatória
a
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Têm--se demonsttrado que os
o canais d
de sódio tettrodotoxina-resistentes do tipo NaV
V 1.8
prese
entes em ne
eurônios do gânglio da raiz dorsal desempenham papel im
mportante na
n dor
inflam
matória. No presente es
studo, Black
k e cols., da
a Escola de Medicina da
a Universidade de
Yale, EUA, avalia
aram a participação doss canais de sódio tetrod
dotoxina-sen
nsíveis (NaV
V1.3 e
NaV1
1.7) de neurô
ônios do gân
nglio da raizz dorsal na dor
d inflamató
ória. Foi ava
aliada a exprressão
desse
es canais us
sando-se téc
cnicas de hib
bridização in
n situ, imunocitoquímica
a, Western blot e
whole
e-cell patch clamp, em
m ratos prev
viamente tra
atados com injeção de carragenina nos
camp
pos receptivo
os periféricos desses ne urônios. Os resultados obtidos
o
mosstram aumen
nto na
expre
essão e nas
s correntes desses can
nais (Nav1.3
3 e Nav1.7), o que p
pode indicarr uma
partic
cipação, pelo
o menos em parte, desta
as estruturas na dor ass
sociada à infflamação.
Referrência: Pain. 2004 Apr;1
108(3):237-4
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