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1. D
Dor crônica nas costas
s provoca e
encolhimentto do céreb
bro, sugerem
m pesquisa
adores
amerricanos
Pesqu
uisadores da Northwes
stern Univerrsity (Chicago, EUA) sugerem que
e a dor crônica,
principalmente nas costas, reduz a denssidade de algumas áreas do cérebro
o, diminuind
do seu
tamanho de form
ma irreversív
vel. Uma da
as conseqüê
ências de tal alteração seria a de tornar
t
inefic
caz o tratam
mento da dor crônica. Os autores
s fizeram sc
canners doss cérebros de
d 26
pacie
entes com dor e 26 pac
cientes saud áveis e verificaram dim
minuição do v
volume do córtex
c
pré-frontal e tála
amo na orde
em de 1,3 ce
entímetros cúbicos
c
de massa
m
cinzen
nta para cad
da ano
de d
dor, relacion
nando essa diminuição à duração
o do sintom
ma. Em con
nclusão, além de
demo
onstrar que a dor crônica pode indu zir atrofia de
e algumas regiões do cé
érebro, o tra
abalho
mostra a importtância do tratamento d
da dor na fase inicial,, a fim de evitar quaiisquer
altera
ações possiv
velmente irre
eversíveis.
Referrência: The Journal
J
of Ne
euroscience,, November 17, 2004 – 24(46):1041
10-10415.
2. Estudo da ativ
vidade cerebral de pacien
ntes submettidos à hipno
ose indica qu
ue alguns tip
pos de
dor p
podem ter orrigem no cérrebro
Estud
do publicado
o na revista científica Ne
euroImage por
p cientistas do Colégio
o Universitário de
Londres (Inglaterrra) em conjjunto com p
pesquisadore
es do Centro
o Médico de Pittsburgh (EUA),
(
concluiu que algu
uns tipos de dor, como a lombalgia crônica e fib
bromialgia, p
podem ter origem
o
no cé
érebro. Dura
ante o estud
do, voluntárrios submetidos à hipno
ose foram in
nduzidos a sentir
dor, e a atividad
de cerebral, observada v
via ressonân
ncia magnéttica funciona
al, foi semellhante
àquela observad
da em pacie
entes que ssentiram dor provocada
a por conta
ato com calor de
48.5°
°C. Segundo
o David Oakley, um dos idealizadore
es do estudo, “o fato de que a hipno
ose foi
capaz
z de induzir uma experiência genuin
namente dolorosa sugerre que algum
mas dores podem
p
ter orrigem nas no
ossas mente
es”.
Referrência: NeurroImage 23 (2004)
(
392- 401.
3. No
ovo estudo re
evela que ris
scos relacion
nados ao Vio
oxx® são ma
aiores que o
os imaginado
os
Notíc
cia recentemente publica
ada relaciona
a mais uma vez o medic
camento inib
bidor específico da
cicloo
oxigenase-2 (COX-2) Vioxx®
V
a p
problemas cardiovascullares. Ideallizado por David
Graha
am, da Food
d and Drug Administrati
A
ion (FDA), e realizado co
om 1,4 milh
hão de pesso
oas na
Califó
órnia, o trab
balho mostro
ou que indiv
víduos que usaram Viox
xx® tinham
m chances atté um
terço
o mais elevad
das de terem
m ataques ca
ardíacos do que usuários de outro a
antiinflamató
ório. A
conse
eqüência ma
ais marcante
e do estudo é a demonsttração, mais uma vez, d
de que há grandes
falhas no sistema
a de controle de novas drogas no que
q
diz respeito à proteçção de pacie
entes.
Além disso, méd
dicos de dive
ersas partess do mundo estão alertando contra
a o uso de outros
o
remé
édios da mesma
m
classe do Viox
xx®, o qu
ue indica estar haven
ndo uma maior
consc
cientização quanto
q
ao us
so desse tipo
o de medica
amento (veja
a o alerta 12
2 para saberr mais
sobre
e o mecanism
mo de ação do Vioxx®)..
Ciênc
cia e Tecno
ologia
4. Tra
abalho realiz
zado com técnica de dep
pleção de ca
anais de sódio do tipo Na
av 1.7 apena
as em
fibras
s sensitivas
s indica a participação
o destes ca
anais na tra
ansmissão d
da dor agu
uda e
inflam
matória
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Canais de sódio voltagem-de
v
ependentes ((Nav) são re
esponsáveis pela excitab
bilidade de nervos
n
e mú
úsculos em mamíferos.
m
Fibras
F
sensittivas de peq
queno diâme
etro apresen
ntam alto nív
vel de
expre
essão de canais Nav do
o tipo 1.7, o que é sug
gestivo da participação
p
destes cana
ais na
trans
smissão da informação
o nociceptiv
va. Recenttemente, Nassar e co
ols., do Colégio
Unive
ersitário de Londres
L
(Ing
glaterra), prroduziram an
nimais deficientes para e
este tipo de canal
de só
ódio utilizand
do técnica que
q
permitiu
u bloquear a expressão destas estru
uturas apena
as em
fibras
s sensitivas nociceptivas. Tal técni ca se mostrrou bastante
e útil, uma vez que an
nimais
totalm
mente deficiientes para canais Nav 1.7 não sobrevivem ap
pós o nascim
mento, impe
edindo
seu uso experim
mental. Des
sta forma o
os autores demonstrara
d
am que aniimais nocice
eptordeficiientes para este tipo de
d canal aprresentam au
umento no limiar mecâ
ânico e térm
mico a
estím
mulos nocicep
ptivos. Além
m disso, este s animais ap
presentaram
m redução co
onsiderável na
n dor
inflam
matória em diferentes
d
modelos
m
(mo delo de flinc
chs induzidos por formallina e modelos de
hiperralgesia indu
uzida por Ad
djuvante Co
ompleto de Freund
F
– CF
FA - e Fatorr de Crescim
mento
Neura
al - NGF). Os
O resultados
s sugerem o importante papel dos ca
anais Nav 1..7 na transm
missão
da informação no
ociceptiva.
Referrência: PNAS
S, August 24
4, 2004, vol. 101, no. 34
4, 12706–12711.
5. Pe
esquisadores
s ingleses demonstram
d
pela prime
eira vez a inibição por óxido nítrico da
corre
ente iônica mediada
m
por receptores N
N-metil-D-as
spartato (NM
MDA) espinaiis
O aumento de óx
xido nítrico (NO) tem si do associado ao aumento na corren
nte de entrada de
íons (cálcio e sódio)
s
por estimulação
o de receptores N-mettil-D-asparta
ato (NMDA),, e a
trans
smissão da dor
d na medula espinal te
em sido relac
cionada a es
ste efeito póss-sináptico. Neste
estud
do, realizado por Kevin Lee e co
ols., do De
epartamento
o de Ciência
as Biológica
as da
Unive
ersidade de Warwick (Re
eino Unido), a aplicação do doador de
d NO SNAP
P (sodium-nitrosoN-ace
etylpenicillam
mine) em cé
élulas isolada
as da lâmina
a II da medu
ula espinal in
nduziu inibiç
ção na
corre
ente excitató
ória pós-siná
áptica media
ada por rec
ceptores NMDA. Este effeito inibitórrio foi
preve
enido pela aplicação do seqüestrado
or de NO carrboxi-PTIO (2
2-(4-carboxy
xyphenyl)-4,4
4,5,51Htetram
methylimida
azoline-1-oxy
yl-3-oxide)
e
do
inibidor
da
a
guanilatto
ciclase
e, e mimettizado pela aplicação d
[1,2,4
4]oxadiazolo
o[4,3-a]quin
noxalin-1-one
de dibutiril GMPc
(análogo de GMP
Pc). Os dado
os mostram pela primeirra vez que o NO pode a
apresentar efeitos
e
inibitórios na neu
urotransmiss
são mediada
a por recepttores NMDA e que tal açção é depen
ndente
da attivação de gu
uanilato cicla
ase e produçção de GMPc
c.
Nota da redação
o: Este grup
po especula que o efeitto observado
o por eles p
para o NO ocorre
o
apena
as em uma subpopulação de célula
as da lâmina
a II e que estas
e
poderia
am ser neurrônios
inibitórios, portan
nto o efeito nestas célu las contribuiria para a dor.
d
No enta
anto, o grup
po não
discute que este
e mecanismo poderia e
explicar parte do efeito
o analgésico
o observado
o para
droga
as doadoras de NO ou que
q
induzem analgesia via
v NO/GMPc
c (dipirona e morfina) qu
uando
administradas po
or via local ou por via inttratecal.
004) 180–18
84.
Referrência: Neurroscience Lettters 359 (20
6. A modulação da respostta linfocitária
a pode ser um alvo te
erapêutico n
no tratamen
nto de
neuro
opatias
A ne
europatia po
ossui um co
omponente iinflamatório que pode contribuir p
para a geração e
manu
utenção do estado de dor persiste
ente. Neste trabalho, YU
Y e cols., p
pesquisadores da
Unive
ersidade de Cincinnati (EUA), demo
onstraram a presença de
e infiltrado d
de linfócitos T em
nervo
os injuriados (modelo de constriçã
ão crônica do
d nervo ciático – CCII), e reduçã
ão na
alodin
nia mecânic
ca e hiperalg
gesia térmicca em ratos
s atímicos (que não po
ossuem células T)
subm
metidos à CC
CI. Além diss
so, a injeção
o de células T1
T ou T2, re
esponsáveis pela produç
ção de
citociinas pró-infflamatórias ou antiinfla
amatórias, respectivame
r
ente, induz iu aumento
o (em
animais atímicos
s submetidos
s à CCI, recceptores de células T1)
) ou diminuiição (em an
nimais
não-a
atímicos sub
bmetidos à CCI, recepttores de células T2) na
a sensibilida
ade à dor. Dessa
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forma
a, os autore
es sugerem que a mod
dulação da resposta
r
de células T p
pode ser um
m alvo
terap
pêutico no tratamento da
as neuropati as.
Referrência: Neurroscience 129 (2004) 76
67–777.
7. Estudo clínico sugere que o papel inib
bitório da asp
pirina sobre a agregação
o plaquetária
a está
relacionado à indução de síntese de 1
15-epi-lipoxin
na A4 (ATL)
) e inibição
o da produçã
ão de
tromb
boxana
Evidê
ências indica
am que a asp
pirina induz a síntese de
e mediadores antiinflam atórios cham
mados
15-ep
pi-lipoxinas ativadas por aspirina, a
as quais con
ntribuem para sua ação
o antiinflama
atória.
Basea
ados neste dado, Chian
ng e cols., d
de Boston (EUA),
(
subm
meteram paccientes dura
ante 8
sema
anas a tratam
mento com aspirina no intuito de avaliar
a
se a síntese de 1
15-epi-lipoxina A4
(ATL)) em human
nos é depen
ndente da asspirina e se
e participa do efeito inib
bitório da mesma
m
sobre
e a agregaçã
ão plaquetárria. Foram d
dosados os níveis
n
séricos
s de ATL e ttromboxana B2, e
foi ve
erificado que
e a dose mais baixa de a
aspirina (81 mg) foi efettiva em aum
mentar a produção
de AT
TL e diminuir a tromboxa
ana B2.
Nota da Redação
o: A ATL aprresenta ativ idade anti-a
agregação plaquetária e sua produç
ção foi
aume
entada em 10
1 %; já a trromboxana B
B2 é pró-coa
agulante e su
ua produção
o foi inibida em
e 72
%. C
Contudo, é difícil atribuir o efeito antticoagulante
e da aspirina a um dos d
dois resultad
dos ou
a am
mbos, visto que,
q
primeira
amente, é p
preciso deterrminar a pottência e a efficácia da AT
TL em
inibirr a agregação
o plaquetária e o mesmo
o para a trom
mboxana B2
2 em induzir a coagulaçã
ão.
Referrência: PNAS
S, USA, 101((42): 15178 -15183, 200
04.
8. A hipotensão induzida
i
porr nocicepção
o visceral é mediada
m
porr receptores delta opióid
des na
substtância cinzen
nta periaque
edutal
Vária
as evidência
as indicam
m que a dor produz
z diferentes reações autonômic
cas e
comp
portamentais
s, dependendo da sua l ocalização. A dor somática e visce ral, por exe
emplo,
causa
a hipotensã
ão e bradic
cardia e prroduz respo
osta comportamental ccaracterizada
a por
quies
scência, imobilidade e in
natenção a e
estímulos am
mbientais. Po
or outro lado
o, a dor som
mática
superrficial e cu
utânea produz reaçõe
es completa
amente dife
erentes, ca
aracterizadas
s por
hiperrtensão, taquicardia e ativação
a
com
mportamental (a clássic
ca resposta de luta e fuga).
f
Estud
do realizado
o por Milling
gton e colss. avaliou se a coluna ventrolaterral da substtância
cinze
enta periaqu
uedutal (vlPA
AG) está en
nvolvida na hipotensão
o e bradicarrdia induzida por
nocic
cepção visceral. Para tal, lidocaína ((anestésico local)
l
foi mic
croinjetada bilateralmen
nte na
vlPAG
G dois minutos antes da
a indução d
de nocicepçã
ão visceral por
p injeção iintraperitone
eal de
ácido
o acético 5%
%. Também foi avaliado o envolvim
mento de receptores opió
ódies mu, delta e
kappa
a da vlPAG nestas respo
ostas autonô
ômicas. Com
mo resultado
o, a microinjjeção de lido
ocaína
ou N
Naltrindole (a
antagonista delta opiói de) na vlPA
AG preveniu a hipotenssão e bradic
cardia
induz
zidas pelo ácido acético
o. Baseados nesses dados, os autores concluírram que a vlPAG,
v
atrav
vés de receptores delta opióides,
o
esttá envolvida nas resposttas depresso
ores induzida
as por
nocic
cepção viscerral.
Referrência: Brain
n Research 1019
1
(2004) 237– 245.
9. Au
umento da expressão
e
de COX-2 esspinal via IL
L-1β ocorre por ativação
o de mecanismos
assoc
ciados ao NF
F-кB
O fattor de trans
scrição nuclear кB (NF
F-кB) regula a expressã
ão da enzim
ma ciclooxigenase
(COX
X) e outros produtos
p
env
volvidos com
m o processa
amento do estímulo
e
nocciceptivo ind
duzido
por inflamação e considera
a-se que a ciclooxigen
nase do tip
po 2 (COX--2) é a principal
respo
ols., da Coré
onsável pela elevação de
e prostaglan
ndina E2 na medula espinal. Lee e co
éia do
Sul, mostraram que ratos pré-tratados por via intratecal (i.t.) com diferen
ntes inibidorres de
NF-кB
B apresenta
avam significativa redu
ução da alo
odinia mecâ
ânica e hipe
eralgesia té
érmica
resulttantes de in
nflamação evocada
e
pela
a administra
ação de Adjjuvante Com
mpleto de Freund
F
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(CFA)) em uma da
as patas tras
seiras. Além
m disso, o tra
atamento pré
évio (i.t.) co
om antagonis
sta de
recep
ptores de intterleucinas-1
1β (IL-1β) in
nibiu a ativa
ação de NF-кB na medu
ula espinal, o que
sugerre que o aum
mento na ex
xpressão de C
COX-2 espin
nal induzido por IL-1β occorre por ativação
de mecanismos associados
a
ao NF-кB.
Referrência: European Journa
al of Neurosccience, Vol.19, pp. 3375-3381, 2004
4.
10. H
Hiperalgesia térmica indu
uzida por ca
apsaicina tóp
pica ocorre via
v ativação de MAPK p3
38 em
neurô
ônios periférricos e medu
ulares
A pro
oteína quinas
se ativada por
p mitógeno
o (MAPK) p3
38 é considerada importa
ante mediad
dor da
dor. Sweitzer e cols., da Stanford University School of Medicine ((EUA), avaliaram
recen
ntemente o envolvimen
nto da MAPK
K p38 perifférica e esp
pinal na hipe
eralgesia té
érmica
induz
zida por caps
saicina. A ap
plicação tópi ca de capsaicina na pata
a de ratos attivou a MAPK p38
na pe
ele e na me
edula espinal, produzind
do hiperalges
sia térmica avaliada em
m modelo de calor
radiante na pata. Essa hiperralgesia foi iinibida pela administraç
ção sistêmica
a, intraplanttar ou
intrattecal do inib
bidor da MAP
PK p38 SD-2
282. Os auto
ores sugerem
m, a partir d
disso, que a MAPK
p38 participa do
o desenvolv
vimento de hiperalgesia
a térmica exercendo
e
e
efeitos em fibras
sensitivas tipo-C tanto perifé
éricas quanto
o medulares.
Nota da redação
o: As vias de
d administ ração utiliza
adas no trabalho não p
permitem que se
e a administtração
afirm
me que os efe
eitos observa
ados sejam periféricos ou
o centrais, uma vez que
intrattecal de fárm
macos permite seu acessso tanto a síítios periféric
cos quanto ccentrais.
Referrência: Pain,, 111 (3), 27
78-285, 2004
4.
11. F
Fisiopatologia
a da dor radicular está associada à ativação da
d proteína quinase reg
gulada
por sinal extracelular (ERK) no
n gânglio d a raiz dorsal
A inflamação do neurônio afe
erente primá
ário no gânglio da raiz do
orsal e na po
orção proxim
mal da
fibra neuronal (rraiz aferente) induz à chamada dor radicularr. Obata e ccols. avaliarram o
comp
portamento indicativo
i
de
e dor radicullar e ativaçã
ão da proteín
na quinase rregulada porr sinal
extra
acelular (ERK
K) após inflamação pró
óxima ao gâ
ânglio da raiz dorsal (G
GRD) em rattos. A
inflam
mação das raízes
r
dos nervos lomba
ares L4-L5 e GDR, induzida pela ad
dministração
o local
de Ad
djuvante Completo de Freund
F
(CFA)) ou Fator de
d Crescimen
nto Neurona
al (NGF), pro
oduziu
alodin
nia mecânica
a na pata ipsilateral, ativ
vou a ERK em
e neurônios
s sensoriais finos e aumentou
a exp
pressão do Fator Neuro
otrófico Derrivado do Cé
érebro (BDN
NF) no GRD
D. Além diss
so, foi
verificado que a fosforilação da ERK ind uzida pelo CFA
C
ocorre via
v tirosina q
quinase, um
ma vez
que o inibidor de
e tirosina quinase K252a
a foi capaz de
d reduzi-la. No caso do
o NGF, a ativação
da ER
RK e expres
ssão de BDN
NF foi inibida
a pelo U012
26, inibidor de
d proteína quinase. A partir
deste
es resultados, os autore
es sugerem que, após uma
u
inflamação próxima
a ao GDR, o NGF
sintettizado pelo nervo
n
induz a expressão
o de BDNF via
v tirosina quinase e fossforilação da
a ERK.
A ativação dessa
a proteína quinase
q
no n
neurônio afe
erente primá
ário pode esstar envolvida na
fisiop
patologia da dor radicular induzida p
por inflamaçã
ão.
Nota da redaçã
ão: Apesar dos inúme ros trabalhos evidenciando o pa pel da ERK
K nos
meca
anismos de hipernocice
epção, a de
eterminação de seus alvos
a
especííficos de aç
ção e
possííveis sítios de interferênc
cia farmacol ógica ainda necessita de
e mais estud
dos.
Referrência: Neurroscience, 12
26 (4), 1011
1-1021, 2004
4
12. P
Pesquisadore
es mexicano
os demonstrram que aç
ção analgésiica do mediicamento in
nibidor
espec
cífico de CO
OX-2 Vioxx®
® também o corre por attivação da via
v L-arginin
na / NO / GMPc /
aberttura de cana
ais de potáss
sio ATP-sens íveis
O efe
eito analgés
sico de algu
uns antiinfla
amatórios não-esteroida
ais, como o diclofenaco
o e o
cetorrolaco, está associado
a
à ativação da via L-arginina / óxido nítrico
n
(NO) / GMPc / abe
ertura
de canais de potássio ATP
P-sensíveis ((K+ATP), além de ação inibitória sobre a enzima
cicloo
oxigenase (C
COX), com conseqüente
e redução da
d produção de eicosan
nóides. Em artigo
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recen
ntemente pu
ublicado no European
E
Jo
ournal of Pha
armacology, os pesquisa
adores mexicanos
López
z-Muñoz e Déciga-Cam
mpos, demo
onstraram que o efeito analgésiico do rofe
ecoxib
(comercialmente conhecido como
c
Vioxx®
®), em adiçã
ão ao seu efe
eito inibitório
o específico sobre
a CO
OX-2, també
ém está associado à attivação da via
v de L-arg
ginina / NO / GMPc / canais
c
K+AT
TP.
Referrência: Eur J Pharmacol. 2004 Jan 2
26;484(2-3)::193-9.
Re
evisão do Mês
M
13. R
Revisão aborrda a fisiopattologia da do
or e os mecanismos neu
uronais e iôn
nicos que lev
vam à
sensibilização
Hans-Georg Sch
haible e Fra
ank Richterr, do Instituto de Fisiologia da FFriedrich-Sc
chillerUnive
ersität Jena,, na Aleman
nha, sintetizzam nesta revisão as vias
v
de con
ndução dos sinais
nocic
ceptivos, os tipos de dor
d
e os me
ecanismos neuronais
n
periféricos e nvolvidos na dor
inflam
matória e neuropática.
n
A participa
ação dos ca
anais de sódio tetrodottoxina-resisttentes
(TTX--r) e tetrod
dotoxina-sen
nsíveis (TTX
X-s) na dor neuropática
a e o impo
ortante pape
el das
prosttaglandinas E2
E na sensib
bilização cen
ntral também
m é abordado pelos auto
ores, comen
ntando
os po
ossíveis alvos terapêutico
os para o de
esenvolvimento de novas
s drogas.
Referrência: Langenbecks Arc
ch Surg (200
04) 389:237–243.
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