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1. Sín
ndrome da perna
p
inquietta
A síndrome da perna
p
inquietta causa dorres articularres intensas e está gera
almente asso
ociada
aos s
sintomas da fibromialgia. Nesta pato
ologia tratada pelos reum
matologistass, a dor é causada
pelo movimento, muitas veze
es involuntá rio, das pern
nas, o que também imp
pede de conc
ciliar o
sono.. O movime
ento ocorre devido
d
a um
ma sensação
o desconfortável durante
e o repouso
o, que
piora durante a noite. Em um trabalho realizado em
m Helsinki com 100 paccientes, nos quais
50 re
eceberam 0,4
40mg de um
m agonista de
e receptores
s para dopam
mina ao deittar (grupo A)) e 50
receb
beram place
ebo (grupo B),
B todos oss pacientes do grupo A tiveram so
ono normal e 30
pacie
entes aprese
entaram melhora total d os sintomas
s da síndrom
me da perna inquieta con
ntra 5
pacie
entes do grrupo B que
e relataram
m melhora do quadro. Happe e Trenkwalde
er, do
Depa
artamento de
d Neurofisiologia Clíni ca da Univ
versidade de Gottingen
n, na Alem
manha,
relata
am que drog
gas agonista
as de recep tores para dopamina
d
co
omo ropiniro
ola, pramipe
exol e
caberrgolina, têm
m sido larga
amente usad
das neste tratamento,
t
devido à ssua efetivida
ade e
proprriedade de aliviar
a
as do
ores em 70--90% dos pa
acientes. Um
ma nova forrmulação não-oral
(transdérmica) de um agonis
sta de recep
ptores dopam
minérgicos fo
oi recenteme
ente desenvolvida
e vem
m se mostra
ando eficaz no tratamen
nto da síndrrome da perna inquieta.. As pesquis
sas no
momento estão focalizando os efeitos a longo praz
zo e comparações com outros agonistas
dopaminérgicos em
e tratamen
ntos semelha
antes deverã
ão ser feitas em breve.
Referrência: CNS Drugs. 2004
4; 18 (1): 27
7-36
2. Efiicácia comprrovada do Liprinol
O Lip
prinol é um composto na
atural deriva
ado do óleo de mexilhão que tem ssido usado para
p
o
tratamento de doenças
d
infla
amatórias arrticulares e pulmonares
s. Este comp
posto vem sendo
estud
dado há mais de 25 ano
os e o seu usso tem sido indicado para o alívio d
de dores crônicas,
como
o as causadas pela osteoartrite. Re
ecentemente
e, pesquisas
s clínicas de
emonstraram
m sua
eficác
cia por meio de estudo
os realizado
os em pacie
entes tratados com Lip
prinol e pacientes
tratad
dos com pla
acebo. O Liprrinol mostro u-se signific
cativamente mais eficaz que o place
ebo no
alívio
o de dores na
a osteoartritte além de n
não induzir efeitos
e
colate
erais após u so contínuo por 6
mese
es, como irrritação gástrica ou reaçções de reb
bote, normalmente caussadas por outros
o
medicamentos (p
p ex., celecoxib) aplicado
os com o me
esmo fim.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
3. R
Regulação da
d exocitose
e por ativa
ação da prroteinoquinase C (PKC
C) contribui para
poten
nciação da atividade de receptores v
vanilóides
O rec
ceptor vaniló
óide-1 (TRPV
V1) é um ca
anal catiônic
co sensível a capsaicina , prótons e calor,
que p
participa da transdução periférica d
da dor térmica e inflamatória. A atiivação da enzima
PKC participa da
a sensibilizaç
ção de nocicceptores por modular as
a condutânccias de cana
ais de
Na+ e K+. Em tra
abalho realiz
zado por Mo renilla-Palao
o e cols., foi demonstrad
do que a ativação
desta
a enzima pod
de também alterar a se nsibilidade do
d nocicepto
or por induzi r um aumen
nto na
expos
sição de re
eceptores TRPV1 na m
membrana. Usando uma metodolo
ogia para in
nduzir
expre
essão de proteínas em leveduras, os autores verificaram que a porçção N-termin
nal do
TRPV
V1 interage com duas proteínas
p
de
e vesícula (S
Snapina e Sinaptotagm
S
ina IX), as quais
partic
cipam do co
ontrole da ex
xocitose. Ve rificou-se também que a expressão
o destas protteínas
não a
altera a funç
ção do canal TRPV1, poré
ém inibe a potenciação
p
induzida porr PKC neste canal.
c
Referrência: J Biol Chem (200
04), abril (Ep
pub)
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4. N
Neurônios sensitivos primários podem responder
r
diretamente
e a antic
corpos
(Imunoglobulina G)
Imun
noglobulina G (IgG) é um
u
anticorp o que, quan
ndo ligado especificame
e
ente a antíg
genos,
forma
a um imunocomplexo e se torna ca paz de ativa
ar células do
o sistema im
mune e do sis
stema
comp
plemento. Atté o momen
nto, acredita
ava-se que estas reações imunes a
afetavam funções
neura
ais apenas por meio da
d liberação
o de mediad
dores por células
c
imun
nes. Em tra
abalho
realiz
zado por An
ndoh e Kuraishi, da To
Toyama Med
dical and Ph
harmaceutica
al University
y, em
Toyama, Japão, verificou-se que estes imunocompllexos formad
dos por IgG
G-antígeno podem
p
se lig
gar diretame
ente a neurrônios sensittivos primárrios. Esta lig
gação ocorrre através de
d um
recep
ptor de alta
a afinidade, o FcgRI, q
que está pre
esente princ
cipalmente e
em neurônios de
pequeno diâmetro, dentre os quais esstão os noc
ciceptores. A administra
ração de pó
ólen a
culturas de neurrônios de gâ
ânglio da ra iz dorsal prré-incubadas
s com IgG a
anti-pólen in
nduziu
aume
ento de cálc
cio intracelular e liberaç ão de substtância P, sen
ndo esta libe
eração bloqueada
por nicardipina e w-conoto
oxina GVIA,, inibidores de canais de cálcio do tipo L e N,
respe
ectivamente.. Ainda é de
esconhecido
o o papel da
a IgG na ind
dução de do
or e hiperalgesia,
porém
m, este esttudo indica que pode haver participação da ligação dirreta de IgG
G com
neurô
ônios sensitiivos primários no prurid
do e também
m na dor he
erpética, con
ndições nas quais
ocorrre aumento de
d IgG vírus
s-específica.
Referrência: FASE
EB J. 2004 Ja
an;18(1):18
82-4
5. Efe
eito da metilprednisolona na dor neu
uropática e na
n ativação glial espinal em ratos
A ativação da glia
g
espinal tem sido considerada
a em estud
dos recente s como um
m dos
meca
anismos envolvidos no desenvolvime
d
ento e manutenção da dor neuropá
ática, emborra tais
meca
anismos aind
da não sejam
m completam
mente entendidos. Atualmente existtem poucos dados
sobre
e a eficácia e os mecanismos de açã
ão dos cortic
costeróides na
n dor neuro
opática. Tak
keda e
cols.,, da Escola
a de Medicina da Univ
versidade de Tokyo, Japão, demo
onstraram que
q
a
administração sistêmica e intratecal do
o corticosterróide metilprednisolona inibe a ativação
glial espinal e o desenvolvim
mento e man
nutenção da dor neurop
pática em m odelo de ligadura
de ne
ervo espinal. Este estu
udo pode fo rnecer base
e para uma nova estrattégia clinica
a para
preve
enção e trata
amento da dor
d neuropáttica.
Referrência: Anes
sthesiology 100(5):
1
1249
9-1257, 2004
6. Ativação do re
eceptor espin
nal de adeno
osina reduz a hipersensibilidade póss-cirúrgica por um
meca
anismo difere
ente daquele
e observado após lesão de nervo
Inúm
meras evidências na literatura têm re
elatado que agonistas de receptoress para adenosina,
espec
cificamente do subtipo A1, present es na medu
ula espinal, produzem a ntinocicepçã
ão em
condiições de hipersensibilidade. Enttretanto, a administra
ação direta
a de aden
nosina
desen
ncadeia reações advers
sas por estiimular todos
s os seus subtipos
s
de receptores. Para
o do recepttor A1
resolv
ver esse problema foi desenvolvido
o um modu
ulador alosté
érico positivo
para
adeno
osina,
nomeado
T62
(2-amino-3-(4-chloro
obenzoyl)-5,6
6,7,8tetrah
hydrobenzotthiophen). Obata
O
e colss. demonstrraram que a administra
ação intratec
cal de
T62 é efetiva em
m reduzir a hipersensibi lidade pós-o
operatória. A associação
o do T62 com um
agonista a2-adre
enérgico (clo
onidina) ressultou em sinergismo, que
q
foi ape
enas parcialm
mente
antag
gonizado por idazoxano (antagonistta a2-adrené
érgico). Sug
geriu-se, dessta maneira,, que,
neste
e modelo de
e dor pós-operatória, o T62 não depende
d
com
mpletamente
e da ativação de
adren
noceptores a2.
a
Referrência: Anes
sthesiology 100(5):
1
1258
8-1262, (200
04)
7. Effeito antinociceptivo es
spinal do AA
A501, um novo peptíd
dio quiméricco com ativ
vidade
agonista de recep
ptor opióide e antagonissta de recepttor taquicinin
nérgico
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Iwona e cols., da Academ
mia Polonesa
a de Ciênc
cias, desenv
volveram um
m novo pe
eptídio
quimérico, com atividade agonista
a
em receptores
s opióides e antagonistta em recep
ptores
taquicininérgicos. A atividad
de antinocice
eptiva do novo peptídio
o foi avaliad
da nos testtes de
retira
ada de cauda, da formalina e em m
modelo de do
or neuropática (ligadura
a de nervo). Além
disso
o, foi realizad
do ensaio de
e binding pa ra confirmarr a afinidade
e do peptídio
o pelos recep
ptores
NK1 (receptor para
p
taquicinina) e μ (receptor para opióde
es). O AA5
501 adminis
strado
intrattecalmente teve ativida
ade antinoc iceptiva dos
se-dependen
nte no teste
e de retirad
da de
cauda
a e no teste da formalin
na. No mode
elo de dor ne
europática, o AA501 falh
hou em prev
venir a
hiperrnocicepção e alodinia mecânica
m
qu ando administrado 30 minutos
m
ante
es da ligadu
ura de
nervo
o, mas diferriu estatistic
camente do grupo trata
ado 6 horas após a liga
adura e do grupo
tratad
do com salin
na, nos quais
s não se obtteve efeito.
Referrência: Eur J Pharmacol. 2004 Mar 1
19;488(1-3):91-9
8. Atividade antin
nociceptiva periférica
p
do
o DiPOA, um novo agonis
sta m-opióid
de
A infllamação leva
a ao aumento da expresssão de rece
eptores m-opióides no tterminal periférico
do ne
eurônio aferrente primário. Whitesid
de e cols. avaliaram
a
a atividade a
antinociceptiva da
DiPOA
A, um novo
o agonista m-opióide
m
de
e ação restriita à periferria. Quando administrad
do por
via intraperitone
eal (ip), o DiPOA reve
erteu, de maneira
m
dos
se-dependen
nte e sensíível à
nalox
xona, a hipernocicepção
o mecânica inflamatóriia induzida por adjuva
ante completo de
Freün
nd (CFA). Allém disso, promoveu
p
an
ntinocicepção
o no modelo
o de dor póss-cirúrgica 1 hora
após sua admin
nistração ip
p, com porrcentagem máxima
m
de reversão de 85% e sem
comp
prometimentto motor (avaliação feiita no rota--rod). No te
este de retirrada de cau
uda e
de Seltzer, o DiPOA nã
mode
elo de dor neuropática
n
ão teve efeitto. A vantag
gem de agonistas
opiód
des restritos
s à periferia é possibilittar o efeito antinociceptivo na infla
amação periférica
sem efeitos adve
ersos decorrentes da a
ativação de receptores opióides no sistema ne
ervoso
centrral.
Referrência: J Pha
armacol Exp Ther. 2004 Mar 30 [Epu
ub ahead of print]
9. Altteração da expressão
e
gê
ênica espinall após injúria
a do nervo ciático
c
A sen
nsibilização central indu
uzida por injjúria tecidua
al periférica pode resul tar de alterrações
nas p
propriedades
s bioquímicas no corno d
dorsal espina
al. Yang e co
ols., da Acad
demia Chine
esa de
Ciênc
cias em Shangai, China, estudaram recentemen
nte a express
são gênica n
na medula espinal
dorsa
al após a tra
ansecção do
o nervo ciát ico em ratos. Com a utilização da técnica de micro
array
y, os pesqu
uisadores identificaram a alteração da expre
essão de diiversas protteínas
envolvidas na no
ocicepção, in
ncluindo cana
ais iônicos, receptores e moléculas relacionadas
s com
trans
sdução de sinais. Esses resultados d
demonstram que a injúrria de nervoss periféricos
s pode
causa
ar mudanças
s fenotípicas no corno do
orsal espinall.
Referrência: Eur J Neurosci. 2004
2
Feb;19 (4):871-83
10. Bloqueio da
d
hipernocicepção a guda e persistente
p
pela ativa ção da via Larginina/NO/GMP
Pc/proteinoquinase depe
endente de GMPc/canais
G
de potássio sensíveis ao
o ATP
O efe
eito periféric
co da morfin
na ou da diipirona tem sido associado à estim
mulação da via
v Larginina/NO/GMP
Pc, com cons
seqüente ab
bertura de ca
anais de K+ sensíveis ao
o ATP (K+ATP
P). Os
canaiis de K+ATP podem ser modulad
dos diretamente pelo GMPc
G
ou in
ndiretamente
e, via
ativação da prote
einoquinase dependente
e de GMPc (p
proteinoquina
ase G ou qu inase G). Sa
achs e
cols.,, da Faculdade de Med
dicina de Riibeirão Pretto - USP, in
nvestigaram a relevânc
cia da
quina
ase G no efe
eito antinocic
ceptivo da diipirona ou da morfina so
obre a hipern
nocicepção aguda
a
(HA),, induzida por
p
prostagla
andina E2 (P
PGE2), e hip
pernocicepçã
ão persisten
nte (HP), ind
duzida
por injeções intrraplantares diárias por 14 dias de
e PGE2. O pré-tratame
ento com in
nibidor
espec
cífico de quinase G (KT
T5823) inibiu
u o efeito antinocicepti
a
vo da morfiina e da dip
pirona
sobre
e a HA e da dipirona sob
bre a HP. Ta mbém se de
emonstrou que, tanto na
a HA como na
n HP,
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o KT5
5823 preven
niu o efeito antinocicept
a
tivo de um análogo
a
do GMPc
G
ou do SNAP (doad
dor de
NO). Entretanto, na HA o KT5823 nã
ão reverteu
u o efeito antinocicept
a
tivo do diaz
zoxide
+
(ativa
ador de can
nais de K ATP).
A
O bloq
queio farma
acológico da
a HP resulta
a em um estado
e
quies
scente, que pode ser fac
cilmente resttaurado por pequenos estímulos.
e
A administraç
ção de
gliben
nclamida (bloqueador de
d canais de
e K+ATP) durante a fase
e quiescente
e restaurou a HP,
assim
m como a administraçã
a
ão de PGE2
2 em baixa dose. Porttanto, a atiivação da via
v
Larginina/NO/GMP
Pc causa o bloqueio
b
dire
eto da HA e HP pela abe
ertura de can
nais de K+AT
TP via
ativação de quina
ase G.
Referrência: Proc Natl Acad Sci U S A. 20 04 Mar 9;10
01(10):3680-5. 2004 Feb
b 27
11. R
Relevância da
d proteinoq
quinase G n
na hiperalges
sia inflamatória e térm ica: utilização de
animais nocaute
A pro
oteinoquinas
se dependen
nte de GMPcc-I (quinase G-I) tem sido associad
da à facilitaç
ção da
trans
smissão nociceptiva na medula esp
pinal. Entrettanto, ativad
dores dessa quinase ca
ausam
efeito
os duais no
o comportam
mento nocicceptivo indu
uzido pela formalina.
f
N
No estudo atual,
Teged
der e cols. usaram cam
mundongos deficientes para o gene da quinasse G-I (-/-)) para
avalia
ar a relevância dessa qu
uinase na no
ocicepção. Foi observada
a redução do
o comportam
mento
nocic
ceptivo no te
este da form
malina e na nocicepção induzida pe
ela administrração intraplantar
de zin
nozam, mas
s não no testte da placa q
quente em animais deficientes para quinase G-I (-/-),
quando comparrados com os anima is selvagen
ns. A adm
ministração do ativado
or de
prote
einoquinase G 8-Br-GMP
Pc (250nmo l, via intrate
ecal) causou
u alodinia m
mecânica som
mente
nos a
animais selv
vagens. Estu
udos de imu nofluorescên
ncia revelara
am redução no tamanh
ho das
lâmin
nas superficiais (I-III) do corno dorssal espinal nos
n
animais deficientes p
para quinase G-I.
Além disso, a densidade
d
de
e neurônioss e fibras positivas
p
parra substânciia P foi red
duzida
signifficativamentte nesses an
nimais. A re dução da im
munoreatividade para a substância P nas
lâmin
nas I-III pode contribuir para a re
edução da nocicepção
n
nos
n
animaiss deficientes
s para
quina
ase G-I, su
ugerindo que essa quiinase pode ser importtante para a síntese desse
neuro
opeptídeo.
Nota da redaçã
ão: Em arttigo recente
e publicado
o no Neuro
oscience Le
etters (2002
2 Oct
31;33
32(2):146-5
50) esses mesmos
m
auto
ores demon
nstraram que a adminisstração intratecal
(i.t.) de baixas doses de 8-Br-GMP ( 0.1-0.25 nm
mol) causa antinocicep
pcão no teste da
forma
alina, assoc
ciada a aum
mento de e
expressão espinal
e
de quinase G--I. Entretan
nto, a
administração i.tt de 8-Br-GM
MP em dosess altas (2.5 nmol) causo
ou hipernociicepção asso
ociada
com aumento ain
nda maior da
a expressão espinal de quinase
q
G-I. Está bem e
estabelecido que a
ativação da via L-arginina/N
L
O/GMPc, de pendendo da dose e do sítio de adm
ministração, pode
causa
ar antinocice
epcão ou no
ocicepção (Prrado e cols.: Eur. J Pha
armacol 200 2 Apr 19; 441(14
2):57
7-65 - Sousa & Prado: Brain Resea
arch 2001 Apr
A
6; 897(1
1-2):9-19 - Vivancos e cols.:
Bras. J Pharmac
col 2003 Apr; 138(7):1 351-7). Ess
ses dados poderiam ex plicar a apa
arente
m relação ao papell da protteinoquinase
e G na hipernocice
epção.
diverrgência em
Referrência: Proc Natl Acad Sci U S A. 20 04 Mar 2;10
01(9):3253-7
7. Epub 2004
4 Feb 18.
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