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Divullgação Cien
ntífica
1. Me
ente sobre o corpo: pens
samento possitivo diminu
ui a dor
Em e
estudo recentemente publicado,
p
p
pesquisadore
es utilizaram
m a técnica de imagem
m por
resso
onância mag
gnética funcional para av
valiar como a expectativa pode alte
erar os proc
cessos
neura
ais envolvido
os na percep
pção da dor. Voluntários
s foram trein
nados para a
associar intervalos
de te
empo a determinadas intensidade
es de dor, induzidas por
p
um estiimulador té
érmico
regulado em dife
erentes temp
peraturas. N
No dia do tes
ste, os interrvalos de tem
mpo nem se
empre
corre
elacionavam com a temp
peratura, fatto este usad
do para avaliar como a expectativa pode
altera
ar a percepç
ção dolorosa
a. Foram an alisadas as áreas cerebrais ativada
as e a experriência
subje
etiva relatada pelos volu
untários. Am bos os parâmetros foram
m alterados pela expecttativa,
de m
modo que, qu
uando a exp
pectativa era
a de uma do
or de menorr intensidade
e que a aplicada,
tanto
o a dor relattada quanto a ativação cerebral esttavam dimin
nuídas, e vicce-versa. A partir
dos d
dados obtido
os, os autore
es realizaram
m uma interressante aná
álise correlaccionando as áreas
cereb
brais ativada
as pela exp
pectativa e pela ativaç
ção das via
as nociceptiv
vas para melhor
m
comp
preender a in
ntegração da
as duas expe
eriências.
Nota da redação: Este estud
do chama a atenção parra os aspecttos psicológiicos e emoc
cionais
da do
or, o que pode
p
ser aplicado no ca
aso do efeitto placebo. Entretanto, tais inform
mações
tamb
bém são mu
uito importantes para p
profissionais que tratam de pacienttes com dorr, que
devem
m levar em conta a expe
ectativa do p
paciente e seu estado ps
sicológico.
Referrência: Tetsu
uo Koyama, John G. McH
Haffie, Paul J. Laurienti and Robert C
C. Coghill. (2005)
The subjective experience
e
of pain: W
Where expectations beco
ome reality.. PNAS. Vo
ol 102
(36):12950-1295
55.
2. Pe
esquisa dos mecanismos
m
s envolvidos no efeito pllacebo: traze
endo de voltta o debate sobre
a étic
ca experimen
ntal
Os m
mecanismos envolvidos no efeito pla
acebo ainda
a não são be
em compree
endidos, de modo
que a elucidação
o de como tal
t efeito be neficia a terrapêutica tem sido obje
etivo de inúm
meros
estud
dos em instittuições respe
eitadas em ttodo o mund
do. Vários pe
esquisadoress acreditam que o
discernimento do
os fatores ps
sicosociais, incluindo a relação méd
dico-paciente
e e a expec
ctativa
depos
sitada no trratamento, de suma im
mportância para
p
os resu
ultados indu
uzidos pelo efeito
place
ebo. A respo
osta diante à expectativa
a parece serr a principal força por trrás deste effeito e
exam
minar as alte
erações na expectativa
e
d
dos participa
antes de exp
perimentos cclínicos torn
nou-se
uma forma basta
ante comum de estudo. Uma das me
etodologias mais utilizad
das, por exe
emplo,
ssar informações errôn
neas aos participantes.. Administra
ar medicam
mentos
consiste em pas
place
ebo a um gru
upo de indiv
víduos afirma
ando ser um
ma droga e, para
p
outro g
grupo, admin
nistrar
uma droga afirm
mando ser placebo,
p
é u
uma das té
écnicas de manipulação
m
o de expectativas
diantte do tratamento mais encontradas n
na literatura
a científica. O grande pro
oblema dess
se tipo
de ex
xperimento é ir de encontro aos p
princípios étiicos, violand
do o direito das pessoas que
partic
cipam de experimentos clínicos de d
decidir partic
cipar desde que estejam
m cientes de todas
as in
nformações relevantes.. Contudo, acredita-se
e que o estudo de m
manipulação
o das
expec
ctativas seja
a fundamental para o e
entendimentto dos meca
anismos do efeito placebo de
modo
o que, se todas as inforrmações fore
em dadas ao
os indivíduos
s participanttes, os resultados
podem ser tend
denciosos. Este
E
artigo focaliza es
ste ponto fundamental da metodologia
envolvida nestes
s estudos, o que é impo
ortantíssimo
o em tempos de tantoss debates so
obre a
ética experimental.
Autorres: Franklin
n G. Miller, David Wend
dler, Leora C Swartzma
an - Departtament of Clinical
C
Bioetthics, National Institutes of Health, B
Bethesda, Ma
aryland, USA
A.
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Nota da redação
o: Existem duas
d
linhas de pensamento no que
e se refere aos estudos que
manipulam a ex
xpectativa do
os participan
ntes: uma acredita
a
que
e, para o be
em da Ciência, o
estud
or diante do
do deve se sobrepor
s
à ética,
é
ou sejja, o direito individual é fator meno
o bem
que ttais estudos podem traz
zer à human
nidade; outrra linha crê que uma m
mudança na forma
dos e
estudos de manipulação
m
das expecta
ativas se faz
z necessária, ou seja, oss pacientes devem
d
saberr que inform
mações erradas poderão ser aplicada
as no experim
mento, uma vez que o direito
d
indiviidual é inviolável.
Referrência: De
eception in Research on the Placebo Effect. PLLoS Medicin
ne www.plosmedicin
ne.org - September 2005
5, Volume 2, Issue 9, e2
262.
3. Ag
gonista dopaminérgico é eficaz em in
nibir os sinto
omas da fibromialgia
O pra
amipexole é um agonista do recepto
or de dopam
mina tipo D3 utilizado pa
ara tratamen
nto da
doença de Parkiinson e da síndrome d
da perna inquieta. A causa da sín
ndrome da perna
eta não é conhecida,
c
mas
m
esta é m
mais comum
mente encontrada em pa
e têm
inquie
acientes que
fibrom
mialgia do que em indivíduos saudá veis. Basead
dos nestas in
nformações, Holman e Myers,
M
pesqu
uisadores americanos,
a
avaliaram o efeito do pramipexole em pacientes com
fibrom
mialgia. No estudo, 60 pacientes co
om fibromialgia foram tratados diarriamente, du
urante
14 se
emanas, com
m 4.5 mg de
d pramipexo
ole ou place
ebo por via oral. A dor foi avaliada
a pela
escala visual ana
alógica e, os demais si ntomas (fun
nção física, depressão, ansiedade, sono,
fadiga e rigidez), pelo Fibrromyalgia Im
Impact Ques
stionnaire (FIQ). Os re
esultados obtidos
mostraram que, comparados ao grupo placebo, os
s pacientes que recebe
eram pramip
pexole
apres
sentaram melhora significativa da dor, fadiga e atividades de vida d
diárias. Apes
sar de
sintomas adverso
os como ans
siedade tran
nsitória e pe
erda de peso
o associadoss ao uso da droga
terem
m sido detec
ctados, nenh
hum paciente
e abandonou o estudo pela ineficáccia do tratam
mento
ou, m
mesmo, pelo
os sintomas apresentado
a
os. Os autore
es sugerem, com base n
nestes dados
s, que
esta pode ser um
ma droga alte
ernativa para
a o tratamen
nto da dor decorrente da
a fibromialgiia.
Autorres: Andrew
w J. Holma
an, MD, Ro
obin R. My
yers, MS, ARNP:
A
Paciffic Rheumattology
Assoc
ciates, Rento
on, Washington.
Referrência: A Randomized
R
d, Double-B
Blind, Placeb
bo-Controlle
ed Trial off Pramipexo
ole, a
Dopa
amine Agonist, in Patiients With Fibromyalgia Receiving
g Concomittant Medica
ations.
ARTH
HRITIS & RHEUMATISM Vol.
V
52, No. 8, August 2005, pp 249
95–2505.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
4. Participação de
e receptores
s µ-opióides no efeito pla
acebo
É rela
ativamente bem
b
conhecido o envolv
vimento de opióides
o
endógenos na a
analgesia ind
duzida
por p
placebo, já que
q
a naloxo
ona, um anta
agonista opióide, é capa
az de reverte
er esta analgesia.
Em e
estudo realiz
zado por Zubieta e colss., uma mod
derna técnica foi utilizad
da para ava
aliar a
partic
cipação de receptores µ-opióides na analgesiia induzida por placebo
o em volun
ntários
huma
anos com do
or prolongada. Através d
da análise da
a imagem de
e ressonânciia por emiss
são de
pósitrons, usand
do como ra
adiotraçador um agonis
sta µ-opióid
de (carfenta
anil), foi po
ossível
avalia
ar a disponibilidade de receptores µ
µ-opióides. Uma vez qu
ue ocorre co
ompetição en
ntre o
radiotraçador e os
o neurotransmissores endógenos pelo recepto
or, quanto m
maior a libe
eração
endógena, meno
or a quantidade de rradiotraçador detectada
a. O estudo
o sugeriu que
q
a
expec
ctativa da re
edução da dor induzida pelo placebo
o leva à libe
eração de op
pióides endógenos
que se ligam a receptores µ em diverrsas regiões
s do cérebro e que essta liberação
o está
corre
elacionada co
om a redução na dor rela
atada pelos pacientes.
Autorres: Jon-Karr Zubieta1,2
2, Joshua A. Bueller1, Lisa R. Jackson1, David J. Scott1, Yanjun
Y
Xu1, Robert A. Koeppe2,
K
Th
homas E. Ni chols3, and Christian S.
S Stohler4 - 1Departme
ent of
Psych
hiatry and Mental Hea
alth Researcch Institute, and Depa
artments off 2Radiology
y and
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3Bios
statistics, Th
he University of Michiga
an, Ann Arb
bor, Michigan, and 4Offfice of the Dean,
Schoo
ol of Dentisttry, Universitty of Marylan
nd, Baltimorre.
Nota da redação:: Assim, com
mo o estudo apresentado
o no Alerta 1,
1 este estud
do chama atenção
para as alterações fisiológ
gicas e neu
uronais que ocorrem de
d acordo com os es
stados
psico
ológicos e mo
otivacionais dos paciente
es com dor.
Referrência: Place
ebo Effects Mediated
M
by
y Endogenou
us Opioid Ac
ctivity on µ-O
Opioid Receptors.
The J Neurosci. (2005) 25(34
4):7754-776
62.
5. MA
APK p38 tem
m papel fund
damental na sensibilização espinal e nocicepção
o induzida pe
ela IL1β
Dado
os de literatu
ura mostram
m que a injeçção intrateca
al (it) de inte
erleucina-1 b
beta (IL-1β) induz
a expressão de óxido nítric
co sintase i nduzível (NOSi) e cons
seqüente prrodução de óxido
nítric
co (NO) na medula
m
espin
nal, resultan
ndo em hipe
eralgesia térmica em rattos. Sung e cols.,
de Ta
aipei, Taiwan, avaliaram
m recenteme
ente o possív
vel papel de
e MAPKs na mediação desses
d
efeito
os espinais da
d IL-1β. Av
valiando o lim
miar nocicep
ptivo térmico
o pelo teste de calor rad
diante
(Ugo Basile) na pata
p
de ratos e utilizand
do técnica de
e Western blot, os autorres demonstraram
que a injeção it de IL-1β au
umentou a e
expressão da
a forma fosfforilada, porrtanto ativad
da, da
prote
eína quinase ativada porr mitógeno ((MAPK) p38, mas não de
d quinase rregulada porr sinal
extra
acelular (ERK
K) e quinase
e c-Jun NH2--terminaI (JN
NK), no corn
no dorsal esp
pinal. Além disso,
o pré
é-tratamento
o com o inib
bidor de p38
8, mas não de ERK e JNK,
J
bloqueo
ou o aumen
nto da
expre
essão espina
al de NOSi, a produção e
espinal de NO e a hipera
algesia térm ica induzidos pela
IL-1β
β. Os autores
s sugerem que
q
a MAPK p38 tem papel fundame
ental na senssibilização espinal
e noc
cicepção indu
uzida pela IL
L-1β.
Autorres: Chun-Sung Sung, Zhi-Hong
Z
We
en, Wen-Kue
ei Chang, Kw
wok-Hon Cha
an, Shung-Tai Ho,
Shen-Kou Tsai, Yi-Chen
Y
Chan
ng, Chih-Shu
ung Wong.
Referrência: Inhib
bition of p3
38 mitogen--activated protein kinas
se attenuate
es interleukiin-1binduc
ced thermal hyperalgesia and indu cible nitric oxide synthase expresssion in the spinal
cord. Journal of Neurochemis
N
stry, Aug, 94
4 (3), 742-752, 2005.
mento inicial da
6. Enzima Prostaglandina E Sintase é importan
nte para o desenvolvim
nocic
cepção e hipe
eralgesia
Estud
do recentem
mente publica
ado sugere que a enzim
ma prostagla
andina E sin
ntase (PGES) tem
funçã
ão importante durante a fase inicia
al do proces
sso nocicepttivo espinal.. Os autores
s, por
meio de antisen
nses específficos admini strados via intratecal (it)
(
em rato
os, diminuírram a
expre
essão de PGES encontrada na medu
ula espinal e, posteriormente, avalia
aram a nocicepção
utiliza
ando o testte de formalina. A hip
peralgesia também
t
foi mensurada
a, utilizando
o-se o
mode
elo de retira
ada de pata
a à estimula
ação térmica (teste de Hargreavess) em ratos
s prétratad
dos com zimosan. Os resultados obtidos mo
ostraram re
edução dos comportam
mentos
nocic
ceptivos (observados du
urante a pri meira fase do teste de
e formalina)) e hiperalgé
ésicos
(duas
s primeiras horas avalia
adas no tesste de Hargrreaves) nos animais qu
ue foram tra
atados
com antisenses. Segundo os
s autores, esstes resultad
dos permitem sugerir qu
ue a dor evocada
pela formalina depende
d
de uma libera ção imediatta de prosta
aglandinas m
mediada pela via
cicloo
oxigenase (COX)-PGES,, sendo ressponsável, portanto,
p
pe
ela fase iniicial do pro
ocesso
nocic
ceptivo.
Autorres: A. Hoffacker, O. Coste,
C
H.V. Nguyen, C.
C Marian, K. Scholich , G. Geisslinger.
Pharm
mazentrum Frankfurt, Zentrum
Z
für Arznerimitte
elforschung, Entwicklung
g, und Siche
erheit,
Klinik
kum der Joha
ann Wolfgan
ng Goethe-U niversitat Frrankfurt – Ge
ermany.
Nota da redação: A diminuição dos ccomportame
entos nocice
eptivos apen
nas foi dife
erente
quando todos os
s flinches ind
duzidos pela
a formalina foram soma
ados. Desta forma, não seria
corre
eto dizer que
e as prostaglandinas tive
eram importtância apena
as na fase in
nicial. Além disso,
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o anttisense utilizado não é estritamente seletivo parra a enzima prostaglandiina E2, não sendo
corre
eto, portanto
o, afirmar a participação
p
específica da
d deste subtipo de eicossanóide.
Referrência: Dow
wnregulation of Cytosoliic Prostaglan
ndin E2 Syn
nthase Resu
ults in Decrreased
Nocic
ceptive Beh
havior in Rats. The J ournal of Neuroscienc
ce, Septemb
ber 28, 20
005 •
25(39
9):9005–900
09 • 9005.
7. Es
studo mostra
a participaçã
ão de recepttores para glutamato
g
tipo NMDA na
a manutenç
ção da
dor n
neuropática
Embo
ora existam evidências da
d participaçção dos rece
eptores para
a glutamato tipo N-meth
hyl-DAspartate (NMDA
AR) espinais nos processsos nociceptivos, pouco se
s sabe sobrre os mecanismos
que envolvem o glutamato na manute
enção da do
or neuropática. Utilizan
ndo camundongos
nocau
ute para as subunidade
es de NMDAR
R NR2A e NR2D,
N
e para
a a enzima Fyn quinase
e, e o
antag
gonista seletivo para su
ubunidade N
NR2B CP-10
01,606, além
m de testes imunoreativos e
comp
portamentais
s em camun
ndongos sub
bmetidos à transecção
t
do
d ramo L5 do nervo ciático,
pesqu
uisadores ja
aponeses demonstraram
m a importtância da fosforilação dos resíduo
os de
tirosina Tyr1472 da subunid
dade NR2B de receptorres NMDA presentes no
o corno dors
sal da
medu
ula espinal e a ativação
o da enzima óxido nítric
co sintase neuronal
n
parra a regulação da
respo
ostas pós-sinápticas, o que leva
aria ao desenvolvimen
nto e man
nutenção da
a dor
neuro
opática.
Autorres: Tetsuya
a Abe, Shinji Matsumura , Tayo Katan
no, Tamaki Mabuchi, Ku
unio Takagi, Li Xu,
Akitsugu Yamamoto, Kotaro Hattori, Tak
keshi Yagi, Masahiko
M
Watanabe, Tak
kanobu Nakazawa,
Tadas
shi Yamamo
oto, Masayo
oshi Mishina,, Yoshihide Nakai and Seiji Ito – Departamen
nts of
Medic
cal Chemistrry and Psych
hosomatic Me
edicine, Kan
nsai Medical University, M
Moriguchi, Ja
apan.
Referrência: Fyn kinase-mediated phossphorylation
n of NMDA receptor N
NR2B subun
nit at
Tyr14
472 is essen
ntial for main
ntenance of neuropathic
c pain. Europ
pean Journall of Neuroscience,
Vol. 2
22, pp. 1445
5–1454, 200
05.
8. Intterleucina-15 como alvo
o terapêutico
o na artrite reumatoide
r
O efe
eito pró-inflamatório da
a interleucin
na-15 (IL-15
5) já foi descrito em m
modelo anim
mal de
artritte, sugerindo
o esta citocina como um
m provável alvo terapêutico. No prresente estu
udo, o
mesm
mo grupo de
emonstrou que
q
o tratam
mento com anticorpo monoclonal
m
a
anti-IL-15 in
nibe a
apopttose e prolifferação de células
c
de lin
nhagem indu
uzidas pela IL-15, bem como a libe
eração
de IF
FN-g por células monon
nucleares do
o líquido sin
novial. Em estudo
e
clínicco de fase I-II,
I
o
tratamento com o anticorpo foi bem tollerado pelos
s pacientes, sem que ho
ouvesse alte
eração
signifficativa do número de células T o
ou NK (natural killer). Finalmente
e, houve me
elhora
signifficativa da atividade
a
dos
s pacientes ccom artrite, segundo o critério
c
do C
Colégio Americano
de R
Reumatologia
a, sendo qu
ue 63% doss pacientes apresentarram 20% d
de melhora, 38%
mostraram 50% de melhora
a e, 25% do
os pacientes
s, 70% de melhora. Asssim, este estudo
e
clínico sugere, pela
p
primeirra vez, que a IL-15 po
ode ser um
m alvo terap
pêutico na artrite
a
reum
matóide.
Autorres: Baslund
d B, Tvede N, Dannesskiold-Samso
oe B, Larsso
on P, Panay
yi G, Peters
sen J,
Peterrsen LJ, Beurskens FJ, Schuurman
S
J , van de Win
nkel JG, Parren PW, Gra
acie JA, Jong
gbloed
S, Lie
ew FY, McInn
nes IB.
Referrência: Targe
eting interleukin-15 in p
patients with
h rheumatoid
d arthritis: a proof-of-co
oncept
study
y. Arthritis Rheum.
R
52(9):2686-2692
2, 2005.
9. Mo
odelo desen
nvolvido por pesquisado
ores japones
ses mostra que
q
dor ind
duzida por células
c
tumo
orais pode es
star relacionada ao aume
ento na expressão de re
eceptores TR
RPV1 periféricos
Estud
do realizado por pesquisadores da Nagoya Uniiversity Grad
duate Schoo
ol of Medicin
ne, no
Japão
o, investigou os mecan
nismos rela
acionados co
om a dor do
d câncer e
em camundongos
C3H//Hej utilizand
do modelo desenvolvido
d
o para este propósito. Tal
T modelo de dor do câncer
c
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consistia em in
nocular, por via subccutânea, células tumorais (carcin
noma de células
c
escam
mosas) na região plantar ou na coxa dos camundongo
c
s. Os resulltados do estudo
e
mostraram que a inoculação
o de célulass tumorais resulta
r
em dor
d
espontâ
ânea, hiperalgesia
térmiica e alodinia mecânica, além de ind
duzir aumen
nto na expressão de rece
eptores vanilóides
do tipo TVRP1 no
n gânglio da
d raiz dorsa
al. Em adiçã
ão, também
m foi mostra do que a in
njeção
intrap
peritoneal de
d capsazep
pina, antago
onista competitivo de receptores TVRP1, inibe a
hiperralgesia indu
uzida pela in
noculação de
e células tum
morais tanto na pata qu anto na cox
xa dos
animais. Os res
sultados sug
gerem que, além da hiperalgesia,
h
alodinia e dor espon
ntânea
induz
zidas pela inoculação de
e células tum
morais, a exp
pressão alterada de rece
eptores TVR
RP1 no
gânglio da raiz do
orsal pode estar
e
envolviida nas mudanças comportamentaiss verificadas neste
mode
elo.
Autorres: Hideaki Asaia,b, No
oriyuki Ozak
kib, Masamic
chi Shinodab
b, Kenjiro N
Nagaminea,b, Iwai
Tohnaic, Minoru Uedaa, Yasu
uo Sugiurab
b,* - aDeparrtment of Orral and Max
xillofacial Surgery,
oya Universitty Graduate School of M
Medicine, Na
agoya, Japan
n; bDepartm
ment of Func
ctional
Nago
Anato
omy and Neuroscience, Nagoya Univ
versity Grad
duate Schooll of Medicine
e, Nagoya, Japan;
cDepartment of Cell Therap
py, Nagoya University Graduate School
S
of M
Medicine, Na
agoya,
Japan
n.
Referrência: Heatt and mechan
nical hypera
algesia in mic
ce model of cancer pain.. Pain 117 (2005)
19–29.
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