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1. Re
emédio para diminuir colesterol pode
e tratar artrite
para baixar o colesterol, também podem ajud
As es
statinas, utilizadas prim
mariamente p
dar no
tratamento de pacientes com artrite, segundo pesquisa
p
jap
ponesa. Tesstes laborattoriais
mostraram que essas drog
gas podem induzir a morte celular program
mada – pro
ocesso
conhe
ecido como apoptose – tanto em cé
élulas norma
ais quanto em células tu
umorais, de modo
que p
poderiam intterferir na su
uperproduçã
ão de tecido sinovial, carracterística a
associada à artrite
a
reum
matóide. Entrretanto, este
e medicamen
nto não teve
e efeito nas células de p essoas com outro
tipo d
de artrite, como, por ex
xemplo, a ossteoartropattia. Embora as concentra
ações de es
statina
usada
as na pesquisa fossem
m bem maiss altas que as normalm
mente presccritas, os au
utores
sugerrem que po
ossivelmente
e concentraçções mais baixas
b
tenha
am efeito ssemelhante. Além
disso
o, outros estu
udos, patroc
cinados pela Grã-Bretanha e pela Fu
undação Britâ
ânica do Corração,
com o objetivo de ampliar o conhecim
mento do papel das estatinas sobre
e a artrite, estão
sendo
ociados à artrite
o realizados
s, e devem
m esclarecerr quais mec
canismos ce
elulares asso
a
reum
matóide são afetados
a
pela
as estatinas..
2. Te
erapia com acupuntura aumenta
a
a efficácia do tra
atamento médico de paccientes com dores
de ca
abeça diárias
s
Estud
dos estatísticos mostram
m que aprox
ximadamentte 4% dos adultos
a
sofre
em com dorres de
cabeç
ça diárias. Artigo
A
public
cado na revi sta Headach
he - The Jou
urnal of Hea
ad and Face Pain,
volum
me 46, n. 1, mostra qu
ue abordage
ens não-farm
macológicas podem ajud
dar na dimin
nuição
dos e
episódios de dor quando
o o tratamen
nto médico não
n
apresenttar sucesso. O foco do estudo
e
foi a utilização da
a acupuntura
a no tratame
ento de dore
es de cabeça
a diárias e fo
oi realizado em
e 74
pacie
entes que co
ompararam o tratamentto médico isolado ao tra
atamento mé
édico associado à
dos tratam
acupu
untura. Com
mo resultad
do, os paciientes subm
metidos à associação
a
mentos
relata
aram maior diminuição das dores de cabeça e melhora na
n qualidade
e de vida que os
pacie
entes tratado
os apenas com medicam
mentos. Os autores com
mpletam aind
e foi o
da que este
prime
eiro estudo clínico rando
omizado parra avaliar a eficácia da acupuntura como adjun
nto de
tratamentos méd
dicos para pa
acientes com
m dores de cabeça
c
diária
as, entretan to, a presen
nça de
um e
efeito placeb
bo associado
o à acupunttura deve se
er levada em
m considera
ação e os fu
uturos
estud
dos deverão ser planejad
dos de mane
eira a avaliarr a influência
a deste efeitto nos resultados.
Autorres e proced
dência do estudo: Remy
y R. Coeytaux1; Jay S. Kaufman2;
K
T
Ted J. Kaptchuk3;
Wunian Chen1; William
W
C. Miller1;
M
Leigh
h F. Callahan1; J. Douglas Mann1 - 1 UNC School of
Medic
cine, Chapel Hill, NC; 2 UNC Schooll of Public Health, Chape
el Hill, NC; 3 Harvard Medical
Schoo
ol, Boston, MA.
M
Referrência: A Randomized, Controlled Trial of Ac
cupuncture for
f
Chronic Daily Head
dache.
Headache 2005;4
45(9):1113-1123.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
3. Sa
alvinorin A, uma droga
a derivada d
de plantas, induz analgesia térmicca e químic
ca via
ativação de recep
ptores kappa
a opióides
Salvinorin A, um
m potente agonista se
eletivo para receptores opióides issolado da Salvia
S
divino
orum, planta
a muito utiliizada por cu
urandeiros no
n tratamentto do reuma
atismo, deso
ordens
gastrrintestinais, dores de cabeça,
c
entrre outras doenças, tev
ve seu efeitto antinocice
eptivo
avalia
ado por pe
esquisadores
s american os. Os autores utiliza
aram méto
odos nociceptivos
químicos e térmiicos e verific
caram que ttal efeito oco
orria via ativ
vação de re
eceptores opióides
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do tipo kappa. Entretanto,
E
pela
p
curta d
duração de sua
s
ação, se
eu uso anallgésico na prática
p
clínica é limitado.
Autorres e proced
dência do estudo:
e
Chri stopher R. McCurdy a,c,d, Kennetth J. Sufka b,c,d,
Grantt H. Smith a, Jason E. Warnick b
b, Marcelo J.
J Nieto a - a Departm
ment of Med
dicinal
Chem
mistry, Schoo
ol of Pharma
acy, Universsity of Missis
ssipi, USA; b Departme
ent of Psycho
ology,
Schoo
ol of Pharma
acy, Univers
sity of Mississsipi, USA; c Departmen
nt of Pharma
acology, Sch
hool of
Pharm
macy, Unive
ersity of Mis
ssissipi, USA
A; d Researc
ch Institute of Pharmacceutical Scie
ences,
Schoo
ol of Pharma
acy, University of Mississsipi, USA.
Referrência: Antiinociceptive profile of Salvinorin A, a structturally uniq
que kappa opioid
recep
ptor agonist. Pharmacolo
ogy, Biochem
mistry and Behavior
B
(200
05) ARTICLE
E IN PRESS.
4. Intterferência por
p RNA: um
ma ferramentta extremam
mente útil na
as pesquisas sobre dor
O pro
ocesso conh
hecido como
o RNA interfference (RNA
Ai) ou interferência me
ediada por RNA
R
é
mediado por peq
quenas molé
éculas de R
RNA interme
ediárias. O silenciament
s
to genético nesse
proce
e é normalm
esso é causa
ado por um mecanismo
o pós-transc
cricional, no qual o gene
mente
trans
scrito dentro da célula, mas
m não con
nsegue ser traduzido, po
ois o RNA me
ensageiro é antes
valiaram o emprego
degra
adado. Os autores deste
e trabalho av
e
des
sta tecnolog
gia “silencian
ndo” o
gene P2X3, o qu
ual está relacionado a u m canal de ATP, no alív
vio da dor ccrônica provocada
por ligadura do nervo ciátic
co em anima
ais. Após ad
dministração
o intratecal d
do RNAi con
ntra o
gene, avaliou-se
e a hipernoc
cicepção e cconstatou-se
e uma diminuição de ccerca de 40% na
respo
osta nociceptiva. Além de
d demonstra
ar o envolvimento do ge
ene P2X3 na
a hipernocice
epção,
esta ferramenta mostrou te
er ampla ap
plicabilidade,, uma vez que pode sser utilizada para
estud
dar a imporrtância de determinado
os genes e suas relações com do
oenças, além da
possibilidade de validação
v
in vivo de pos síveis alvos para drogas
s.
Autorres e proced
dência do estudo: Dorn G, Patel S, Wotherspoo
W
n G, Hemmiings-Mieszcz
zak M,
Barclay J, Natt FJJ, Martin P, Bevan
B
S, Fox
x A, Ganju P,
P Wishart W,
W Hall J.
Referrência: siR
RNA relieves
s chronic n
neuropathic pain. Nuc
cleic Acids Res. 2004
4 Mar
16;32
2(5):e49.
5. C
Células presentes na medula
m
ven tromedial rostral
r
contribuem parra a hiperalgesia
secun
ndária duran
nte a inflama
ação por faciilitação da trransmissão nociceptiva
n
e
espinal
Três classes de neurônios podem
p
ser iidentificadas
s na medula
a ventromed
dial rostral (RVM)
(
com base em res
spostas asso
ociadas a refflexos nocice
eptivos: célu
ulas ON, célu
ulas OFF e células
c
NEUT
TRAL. Evidências recenttes mostram
m que as células
c
ON exercem
e
efe
eitos facilita
atórios
sobre
e a transmissão nocicepttiva espinal.. Em estudo realizado po
or Kincaid e cols., a apliicação
de ólleo de mosttarda na cox
xa de ratos levemente anestesiado
os aumentou
u a atividade das
célula
as ON na RV
VM e diminuiu a latência
a de retirada
a da pata (ip
psilateral à a
aplicação do óleo)
a esttímulos térm
micos. Mais ainda, esta hiperalgesia
a secundária
a foi inibida por aplicação de
lidoca
aína no RVM
M. Estes achados aponta
am para um
m papel pronociceptivo d
das células ON
O da
RVM sobre a hipe
eralgesia sec
cundária infla
amatória.
Autorres e proced
dência do esttudo: Wendy
y Kincaid1, Miranda
M
J. Neubert1,
N
Me
ei Xu1, Chan
ng Jae
Kim2
2 and Mary M. Heinrich
her1 - 1Dep
partment of Neurologica
al Surgery, Oregon Hea
alth &
Scien
nce University, Portland, Oregon; and 2Dep
partment of Anesthesio
ology, College of
Medic
cine, Catholiic University, St. Paul's H
Hospital, Seo
oul, Korea
Referrência: Role for Medullary Pain Facillitating Neurrons in Seco
ondary Therm
mal Hyperalg
gesia.
J Neu
urophysiol. 2006
2
Jan;95(1):33-41.
6. Po
oliaminas reg
gulam canais
s iônicos porr ativação de
e receptores TRPV1
Pesqu
uisadores da
a Universida
ade de Georrgetown, EU
UA, enfatizam
m em traballho recentem
mente
public
cado o impo
ortante papel das poliam
minas como reguladores
r
endógenos d
de canais iônicos,
com função de modular
m
a in
nflamação e a nocicepcã
ão por ativa
ação de rece
eptores vanilóides
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TRPV
V1, considera
ados os principais canaiss iônicos expressos em fibras nocice
eptivas. O estudo
e
desta
aca a poliamina denomin
nada esperm
mina, a qual é encontrada tanto no m
meio extra quanto
intrac
celular, e te
em produção
o aumentad a em tecido
os inflamado
os e no cân
ncer. Por me
eio de
testes eletrofisiollógicos (volttage-clamp) em cultura de neurônio
os e oócitos que express
savam
TRPV
V1, a corren
nte de influ
uxo de cátio
ons proporc
cionada pela
a administra
ação de 5m
mM de
esperrmina foi de
e cerca de 29% da induzzida por 30 nM de caps
saicina. Os a
autores suge
eriram
que as poliaminas represen
ntam uma n
nova classe de ligantes
s endógenoss para TRPV1, e
podem atuar ativ
vando-os ou sensibilizan
ndo-os, além
m de penetra
ar nos neurô
ônios nociceptivos
atrav
vés destes ca
anais, exerce
endo também
m ação intra
acelular.
Autorres e proced
dência do estudo:
e
Gera
ard P. Aherrn, Xiangbin Wang, Rossa Linda Miy
yares.
From
m the Departa
ament of Pharmacology,, Georgetown University, Washingto
on DC.
yamines are potent liga nds for the capsaicin re
eceptor TRP
PV1. JBC Pap
per in
Referrência: Poly
Press
s. 23 de Jane
eiro de 2006
6
7. Ativação da MA
APK JNK no gânglio da rraiz dorsal participa da hiperalgesia
h
inflamatória
a
Desde 1999 têm surgido inú
alhos relacio
úmeros traba
onando as proteinoquina
p
ases ativada
as por
mitóg
genos (MAPK
K), classe de proteínas envolvidas na sinalizaç
ção intracelu
ular de diferrentes
célula
as e respons
sável pela transdução de
e diversos siinais extrace
elulares, com
m dor inflamatória
e neu
uropática. No primeiro trabalho
t
rela
acionando dor inflamató
ória e ativaçção da MAPK
K JNK,
Doya
a e cols. (20
005) demons
straram que
e a hiperalge
esia térmica induzida pe
ela administtração
intrap
plantar de adjuvante
a
co
ompleto de freund (CFA
A) ou fator de
d crescime
ento neural (NGF)
resultta da ativa
ação desta MAPK no g
gânglio da raiz dorsal. Além dissso, estes au
utores
demo
onstraram que tanto o pré-, quantto o pós-tra
atamento com inibidor e
específico da
a JNK
reduz
z a hiperalgesia térmica
a dos agente
es supracitados, sugerin
ndo que esta
a poderia se
er um
poten
ncial alvo terrapêutico para o tratame
ento da dor inflamatória.
Autorres e proced
dência do esttudo: Hideo Doya a,b; Seiji
S
Ohtori b;
b Masashi FFujitani a; To
omoko
Saito
o a,b; Katsuhiko Hata a;
a Hidetoshi Ino a; Kaz
zuhisa Takah
hashi b; Hid
deshige Moriiya b;
Toshiihide Yamas
shita a - a Department
D
o
of Neurobiology, Gradua
ate School o
of Medicine, Chiba
Unive
ersity, Chuo
o-ku, Japan;; b Departm
ment of Orthopaedic Surgery,
S
Gra
aduate Scho
ool of
Medic
cine, Chiba University,
U
Japan;
Referrência: C-Ju
un N-termina
al kinase acctivation in dorsal root ganglion co
ontributes to
o pain
hyperrsensitivity. Biochemica
al and Bioph
hysical Rese
earch Comm
munications 3
335 (2005) 132–
138.
Nota da Redação
o: O envolvimento de ou
utras MAPKs
s (ERK 1/2 e p38) na d or inflamató
ória já
está bem descritto e, embora
a este seja o primeiro trabalho relacionando a
ativação de JNK e
dor, faz-se nece
essário ress
saltar que a
ainda há de
e se estabe
elecer quaiss são as via
as de
sinaliização ativad
das após a fosforilação
f
d
desta quinas
se e quais proteínas-alv
p
vo estariam sendo
ativadas, levando
o à instalaçã
ão do fenôme
eno de hiperralgesia térm
mica.
8. Ma
astigação prrolongada e rítmica de g
goma de ma
ascar promo
ove analgesi a via ativaç
ção do
contrrole descendente inibitórrio serotonin
nérgico em humanos
h
Pesqu
uisa recente
emente publicada na re
evista Pain mostra que a mastigaçção prolongada e
rítmic
ca de goma
a de masca
ar suprime a resposta nociceptiva
a em huma
anos via controle
desce
endente inib
bitório seroto
oninérgico. E
Estes neurôn
nios seroton
ninérgicos esstão presenttes na
medu
ula ventrom
medial rostra
al e são im
mportantes na modulação espinal da transm
missão
nocic
ceptiva. Além
m disso, alguns movim
mentos voluntários rítm
micos, com
mo a mastig
gação,
locom
moção e a re
espiração são capazes d e aumentar a atividade destes neurrônios. Baseandose nisso, Mohri e cols. avalia
aram se os movimentos
s rítmicos prroduzidos pe
ela mastigaç
ção de
goma
a de mascarr poderia aumentar a attividade da via
v de controle inibitório
o serotoniné
érgico,
suprimindo, destta forma, a resposta
r
nocciceptiva em
m humanos. A nocicepçã o foi induzid
da por
estim
mulação elétrrica em nove
e humanos ssaudáveis de
e ambos os sexos e ava
aliada por criitérios
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objettivos e subje
etivos. Dura
ante os expe
erimentos os voluntários mascavam
m a goma por
p
20
minutos ritmicam
mente a uma
a velocidade
e confortáve
el e, ao final, coletava-sse sua urina
a para
anális
se por HPLC
C. Os resultados mostrarram que a mastigação
m
prolongada
p
d
da goma sup
primiu
a resposta nocice
eptiva, sendo que este e
efeito persisttiu por 30 minutos
m
apóss a mastigação ter
sido cessada. Além diss
so, os nív
veis sanguíneos de serotonina encontrara
am-se
signifficativamentte aumentad
dos, o que su
ugeriu o env
volvimento de
d neurônioss serotoninérgicos
na an
ntinocicepção
o induzida pela mastigaçção da goma
a.
Autorres e proced
dência do es
studo: Yuko
o Mohria b; Masaki Fum
moto b; Ikuk
ko Sato-Suzu
uki b;
Masahiro Umino a; Hideho Aritab
A
– a An
nesthesiology and Clinic
cal Physiolog
gy, Department of
Oral Restitution,, Division of Oral Heallth Sciences
s, Graduate School, To
okyo Medica
al and
Denta
al University
y, Tokyo, Ja
apan; b De
epartment of Physiology
y, Toho Univ
versity Scho
ool of
Medic
cine, Tokyo, Japan.
Referrência: Prolonged rhy
ythmic gum
m chewing suppresses
s nociceptiv
ve response
e via
serottonergic desc
cending inhib
bitory pathw
way in humans. Pain 118
8 (2005) 35--42.
Re
evisão do Mês
M
9. An
ntagonistas do
d Fator de Crescimento
C
o Neural: um
ma nova opçã
ão para trata
amento da dor
Moléc
culas especííficas envolv
vidas na neu
urotransmiss
são têm sido estudadass exaustivam
mente
por v
vários pesquisadores, co
om o objetivo
o de desenv
volver drogas mais efica zes e com menos
m
efeito
os adversos.. O fator de
e crescimentto neural (N
NGF – do ing
glês nerve g
growth facto
or) foi
prime
eiramente id
dentificado como
c
fator ccrescimento para neurônios simpátticos e senso
oriais.
Entre
etanto, com o passar do
o tempo, o m
mesmo passa a ter impo
ortante pape
el na dor aguda e
crônica, uma ve
ez que,tendo
o sua expre
essão aumentada duran
nte a inflam
mação e ativ
vando
recep
niciam uma potencialização da sinallização da do
ptores tipo tiirosina quina
ase (trkA), in
or por
múltiplos mecanismos. Desta
a forma, o d esenvolvime
ento de antic
corpos mono
oclonais anti-NGF,
antag
gonistas parra NGF e drrogas que b loqueiam a função do receptor trk
kA, no sentido de
interv
vir neste pro
ocesso, prod
duzindo alíviio e redução
o nos efeitos
s adversos ccomo os causados
pela terapia con
nvencional (AINES e o
opióides), pode signific
car uma no
ova tendênc
cia de
ara redução da dor.
medicamentos pa
Autorres e proced
dência do esttudo: Franz F. Hefti 1; Arnon
A
Rosen
nthal 1; Patrricia A. Walic
cke 1;
Sean Wyatt 2; German Ve
ergara 1; D
David L. Sh
helton 1; Alun M. Dav
vies 2 – 1 Rinat
Neuro
oscience Corporation, 230 East Gra nd Avenue, South San Francisco, C
CA, USA; 2 Cardiff
C
ol of Biosciences, Univerrsity of Card
Schoo
diff, Biomedic
cal Sciences Building 3, UK;
Referrência: Nov
vel class of
o pain dru
ugs based on antagonism of N
NGF. TREND
DS in
Pharm
macological Sciences Vol.27 No.2 Fe
ebruary 2006
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