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1. Estudo mostra
a que pratica
ar corrida red
duz dor mus
scular em ido
osos
Estud
do realizado por america
anos acompa
anhou duran
nte 14 anos um
u grupo de
e membros idosos
de u
uma associa
ação de corrredores e um grupo de idosos não-corredo
ores. Apesar dos
indivííduos que corriam
c
apre
esentarem m
mais fratura
as, o índice de dor mú
úsculo-esque
elética
apres
sentado dura
ante todo o período foi 2
25% menor no grupo de corredores do que no grupog
contrrole, que erra composto
o por pesso
oas mais se
edentárias. A diferença entre os grupos
g
aume
entou com o decorrer do
d tempo, o u seja, quanto maior a idade do in
ndivíduo, maior a
difere
ença entre a dor relatada pelos corre
s.
edores e pellos controles
Autorres e proce
edência: Bon
nnie Bruce1 , James Friies1 and De
eborah Lube
eck2 - 1Sta
anford
Unive
ersity, Department of Im
mmunology//Rheumatolo
ogy, Palo Altto, USA; 2H
Health Econo
omics,
Gene
entech/MS 24
41A, South San
S
Franciscco, USA.
Nota da redação
o: O estudo não discute
e outros tipo
os de exercício, como a caminhada
a, por
exem
mplo, que te
em a vantag
gem de cau
usar menos impacto que a corrida e apresenttar os
mesm
mos benefícios.
Referrência: Bruc
ce, B; Fries, JF, Lubecck, DP (2005). Aerobic exercise an
nd its impa
act on
musc
culoskeletal pain in old
der adults: a 14 year prospective,
p
longitudina
al study. Arrthritis
Resea
arch & Thera
apy. 6(6):12
263-1270.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
2. Drroga opióide
e com ação apenas em heterodíme
eros apresen
nta efeito an
nalgésico es
spinal,
mas não supra-e
espinal: seria
a esta uma alternativa para diminu
uição dos efe
eitos advers
sos da
terap
pia opióide?
Waldhoer e cols. demonstraram que
e a droga agonista de receptorres opióide
es 6’guanidinonaltrind
dol (6’-GNT
TI) possui seletividade
e para hetterodímeros compostos
s por
recep
ptores opióiides dos tipos kappa (k) e de
elta (δ), po
orém, não é seletiva para
homo
odímeros. Allém disso, o 6’-GNTI po
ossui efeito analgésico,
a
sugerindo q ue heterodím
meros
apres
sentam relev
vância in viv
vo. Interessa
antemente, a droga só apresentou efeito analg
gésico
quando foi administrada por via i ntratecal, e não qua
ando foi a
administrada
a via
intrac
cerebroventrricular. Esse
e resultado in
ndica que a organização
o dos hetero
odímeros é te
ecidoespec
cífica. Os autores su
ugerem, ain
nda, que tal organiz
zação tecid
dual seletiv
va de
heterrodímeros pode ser um
ma alternativ
va para a redução dos efeitos adv
versos da te
erapia
opióid
de.
Autorres e proced
dência: Maria
a Waldhoer*
*, Jamie Fon
ng*, Robert M. Jones†, Mary M. Lun
nzer‡,
Shiv K. Sharma‡
‡, Evi Kostenis§, Philip S. Portoghe
ese‡, and Je
ennifer L. Wh
histler* - *E
Ernest
Gallo
o Clinic and Research Center,
C
Univ ersity of Ca
alifornia, San
n Francisco;; ‡Departme
ent of
Medic
cinal Chem
mistry, Colle
ege of Ph
harmacy, University
U
of
o Minneso
ota, Minnea
apolis;
†Dep
partment of Medicinal Ch
hemistry, Arrena Pharma
aceuticals, Sa
an Diego; an
nd §7TM Pharma,
Denm
mark;
Nota da redação: Durante os anos 80, v
vários grupo
os de pesquisa estudara m a possibilidade
modo que efeitos
dos rreceptores opióides
o
possuírem diferrentes distribuições e fu
unções, de m
e
analg
gésicos e efe
eitos advers
sos poderiam
m ser dissoc
ciados. Entretanto, isto não foi pos
ssível.
Em 1
1999, Jorda
an e Devi (Nature,
(
voll 399, 1999
9) publicara
am artigo n
na revista Nature
N
demo
onstrando a formação de
d heterodím
meros funcio
onais de rec
ceptores k e δ in vitro. Este
traba
alho trás nov
vamente a possibilidade
p
de dissociação dos efeitos dos opió
óides por me
eio da
ão utilizando subtipos de receptorres, mas, sim,
distribuição tecid
dual seletiva
a, porém nã
s
a
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forma
ação de hetterodímeros de subtiposs de recepto
ores (veja ta
ambém o arrtigo publicado na
revistta Nature po
or Jordan e Devi).
D
Referrência: Wald
dhoer et al. A heterodim
mer-selectiv
ve agonist shows in viv
vo relevance
e of G
prote
ein-coupled receptor
r
dim
mmers. PNAS
S, June 2005
5; vol.102, no. 25;
3. Modelo anima
al de neura
algia pós-he
erpética perm
mite avaliarr as alteraçõ
ões em can
nais e
neuro
otransmissorres no gângllio da raiz do
orsal decorre
entes desta patologia
Traba
alho apresen
ntado por Ga
arry e cols., desenvolve
eu um modelo de neurallgia pós-herpética
em ra
atos, por meio de injeção do vírus varicella zo
oster na pata
a destes aniimais. Os an
nimais
desen
nvolveram hipernocicepç
h
ção térmica e mecânica,, a qual não foi revertida
a por diclofe
enaco,
mas foi reduzida por gaba
apentina e pelos inibid
dores não-se
eletivos de canais de sódio
motrigina. O modelo perrmitiu avaliar o aumento
o na expresssão de cana
ais de
mexiletina e lam
sódio
o dos tipos Nav
N
1.3 e Nav 1.8, e do canal de cálcio α2δ1 em
m neurônios d
do gânglio da
d raiz
dorsa
al. Também foi observad
do aumento na expressã
ão de neurop
peptídeo Y em
m fibras do tipo C
e do tipo A nos animais com neuralgia.
Autorres e proce
edência: Em
mer M. Garry
rya, Ada De
elaneya, Hea
ather A. An
ndersona, Eva C.
Sirina
athsinghjia, Rachel H. Clappa,
C
Willia
am J. Martin
nb, Paul R. Kinchingtonc
K
c, David L. Krahd,
K
Cathe
erine Abbad
dieb, Susan M. Fleetwo
ood-Walkera,* - aDivision of Veterrinary Biomedical
Scien
nces, Centre
e for Neuros
science Rese
earch, Unive
ersity of Edinburgh, UK;; bDepartme
ent of
Pharm
macology, Merck
M
Resea
arch Labora
atories, USA
A; cDepartm
ments of Op
phthalmology
y and
Molec
cular Genetic
cs and Bioch
hemistry, Un
niversity of Pittsburgh,
P
Pittsburgh, U
USA; dVaccin
ne and
Biologics Researc
ch, Merck Re
esearch Labo
oratories, US
SA.
Nota da redação: Um modelo
o animal de neuralgia pó
ós-herpética
a é um passo
o importante
e para
a com
mpreensão da
d patologia e desenvolv
vimento de tratamentos mais eficaze
es.
Referrência: Garrry EM, Delan
ney A, Ande
erson HA, Sirinathsingh
S
hji EC, Clapp
p RH, Martin WJ,
Kinch
hington PR, Krah DL, Abbadie
A
C, F
Fleetwood-W
Walker SM. (2005) Varic
icella zoster virus
induc
ces neuropathic changes in rat dorrsal root ganglia and behavioral re
eflex sensitis
sation
that iis attenuated
d by gabape
entin or sodiu
um channel blocking dru
ugs. Pain.118
8(1-2):97-111.
4. Co
ombinação de
d droga co
om ação em
m receptores canabinóid
des e antiin
nflamatórios nãopara o alívio
esterroidais pode ser opção in
nteressante p
o da dor neuropática
O sis
stema canab
binóide é composto pelo
os receptore
es CB1 e CB
B2, e por lig
gantes endógenos
não-s
seletivos, co
omo a anand
damida, a q ual é sintetiizada por cliivagem med
diada pela enzima
fosfolipase D, esttocada em vesículas,
v
e metabolizad
da pela enzim
ma amido hiidrolase de ácidos
á
graxo
os (FAAH). Estudos demonstraram
m que a adm
ministração intraperiton
neal de agonistas
canab
binóides não-seletivos reduz a al odinia mecâ
ânica e a hipernocicep
pção térmic
ca em
mode
elo de dor neuropática
a em ratoss. Além dis
sso, dados da literaturra mostram
m que
antiin
nflamatórios não-esteroidais (AINEs)) como o ibu
uprofeno (inibidor não-sseletivo da enzima
cicloo
oxigenase (COX)) e o rofecoxib ((inibidor selletivo da enzima COX--2) podem atuar
inibin
ndo a FAAH, causando aumento da cconcentração
o endógena de anandam
mida, que, po
or sua
vez, ativaria rec
ceptores canabinóides, resultando em analge
esia. Assim,, o objetivo
o dos
pesqu
uisadores Jo
osée Guindon
n e Pierre Be
eaulieu foi in
nvestigar os efeitos anti--hipernociceptivos
da a
anandamida,, do ibupro
ofeno e do
o rofecoxib, e suas combinaçõe
es, administtrados
localm
mente, em modelo de dor neurop
pática, assim
m como os mecanismo
os pelos qu
uais a
assoc
ciação de an
nandamida com
c
AINEs a
atuam para promover seus
s
efeitos.. A neuropatia foi
induz
zida por ligadura parciall do nervo cciático em ra
atos e a hipernocicepção
o foi avaliad
da por
filamentos de vo
on Frey (me
ecânica) e pe
elo método de Hargreaves (térmica
a). Os resultados
obtidos demonsttraram que a anandam
mida (0,01µg
g), o ibupro
ofeno (0,1µ
µg) e o rofe
ecoxib
(0,1µ
µg) reduzem
m a hipernocicepção m
mecânica e térmica, tanto
t
quand
do administtrados
isolad
damente quanto quando
o associadoss, sendo esttes efeitos revertidos
r
po
or antagonis
sta de
recep
ptores CB1, mas não por antagon
nista CB2. A partir de
estes resulta
ados, os au
utores
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sugerrem que a associação
a
de
essas droga s pode ser um
u opção interessante p
para o tratam
mento
de do
ores neuropá
áticas.
Autorres e proce
edência: Jo
osée Guindo
on a, Pierrre Beaulieu a,b,* - a Departme
ent of
Pharm
macology, Fa
aculty of Me
edicine, Univ
versite´ de Montreal
M
e CHUM,
C
Canad
da; b Department
nada;
of An
nesthesiology
y, Faculty off Medicine, U
Universite´ de
d Montreal e CHUM, Can
Referrência: José
ée Guindon,, Pierre Bea
aulieu. Antih
hyperalgesic effects of llocal injectio
ons of
anandamide, ibu
uprofen, rofe
ecoxib and ttheir combin
nations in a model of n
neuropathic pain.
Neuro
opharmacolo
ogy, article in press (200
06).
5. Atividade analgésica do pa
aracetamol é mediada por receptore
es canabinóid
des CB1
O paracetamol é uma das drogas mais usadas para
a o tratamen
nto da dor e febre. Dad
dos da
literatura sugerem que seu efeito
e
antino
ociceptivo ocorre por açã
ão no sistem
ma nervoso central
(SNC
C). Entretanto, se por um lado o efeito antinociceptivo
o central do
o paracetam
mol é
considerado ser mediado pe
ela ativação
o do controle descendente serotoné
érgico, por outro
lado, uma ação
o sobre o sistema
s
opi óide não está
e
excluída
a. Apesar d
disso, seu exato
meca
anismo de ação
a
ainda permanece
p
d
desconhecido. Da mesm
ma maneira,, drogas com
mo os
canab
binóides tam
mbém parece
em induzir a
antinocicepçã
ão por ação central e iniibição do controle
desce
endente espinal. Assim, pesquisado
ores da Unive
ersidade de Modena, na
a Itália, avaliaram
o po
ossível env
volvimento do sistema
a endocana
abinóide no
o efeito an
ntinociceptiv
vo do
parac
cetamol. Os resultados mostraram
m
q
que o parace
etamol (500mg/kg, via o
oral) e o ago
onista
seletiivo CB1 aum
mentaram o limiar de nocicepção no modelo de placa qu
uente, sendo
o que
estes
s efeitos forram inibidos pela admin
nistração do
os antagonis
stas seletivo
o para recep
ptores
CB1 AM281 e SR141716A. Com base n
nestes dado
os, os autorres sugerem
m que o efeiito do
parac
cetamol pode ser de fato
o mediado p ela ativação
o dos recepto
ores canabin
nóides CB1.
Autorres e proced
dência: Aless
sandra Ottan
ni a, Sheila Leone
L
b, Mau
urizio Sandriini a, Anna Ferrari
F
b, Allfio Bertolini b,* - a Department
D
of Biomedical Sciences
s, Section o
of Pharmaco
ology,
Unive
ersity of Mo
odena and Reggio Em
milia, Moden
na, Italy; b Departmen
nt of Laboratory
Serviices, Section
n of Clinical Pharmacolo
ogy, Faculty
y of Medicine, University
y of Modena and
Reggio Emilia, Po
oliclinico di Modena,
M
Mod
dena, Italy;
Referrência: A. Ottani
O
et al.. The anallgesic activity of parac
cetamol is p
prevented by
b the
block
kade of cann
nabinoid CB1
1 receptors. European Jo
ournal of Pharmacology 531 (2006)) 280281.
6. Effeito sinérgico produzid
do por inte
eração entre
e drogas po
ode aumenttar a eficác
cia de
tratamentos para
a a dor inflam
matória
os da literatu
ura demonstram que drrogas como a duloxetin
na, inibidor d
da recaptação de
Dado
serottonina e no
oradrenalina, e o ibup rofeno, dro
oga antiinfla
amatória nã
ão-esteroidal, são
eficaz
zes em prom
mover alívio da dor infla
amatória ava
aliada em vá
ários modelo
os experime
entais.
Basea
ados nesses
s dados, pes
squisadores americanos
s testaram a interação entre essas
s duas
droga
as, observan
ndo se o efe
eito da messma seria ad
ditivo ou sin
nérgico. Para
ra isso, utiliz
zaram
mode
elos de dor visceral
v
e infflamatória, n
nos quais a combinação
c
das duas drrogas demon
nstrou
um s
significante sinergismo,
s
reduzindo ttanto as con
ntorções abd
dominais ind
duzidas por ácido
acétic
co quanto a hiperalgesia térmica i nduzida porr carragenina, sendo qu
ue esta inte
eração
demo
onstrou-se aditiva
a
para a alodinia m
mecânica. Esses resultados sugerem que a dulox
xetina
e o ibuprofeno apresentam
m eficácia siinérgica em
m ambos os modelos d
de dor visce
eral e
inflam
matória, de modo que essa comb
binação pod
deria ser uttilizada clin icamente para o
tratamento da do
or inflamatórria.
Autorres e proce
edência: Carrie K. Jone
es, Steven C. Peters, Harlan E. Shannon* - Lilly
Resea
arch Laborattories, Lilly Corporate
C
Ce
enter, Eli Lillly and Comp
pany, Indiana
apolis, USA;;
Referrência: Carrrie K. Jones, Steven C. Peters, Harrlan E. Shan
nnon. Synerg
rgistic interactions
betwe
een the dua
al serotonerrgic, noradre
renergic reup
ptake inhibitor duloxetiine and the non-
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stero
oidal anti-infllammatory drug
d
ibuprofe
fen in inflamm
matory pain in rodents. European Jo
ournal
of Pain xxx (2006
6) article in press (2006 ).
7. As
s ações analg
gésicas de agonistas
a
betta seriam mediadas
m
porr mecanismo
os exclusivam
mente
medu
ulares?
Considera-se que
e a noradren
nalina (Noa) possui açõe
es analgésica
as ao nível d
da medula espinal
ao se
ores adrenérgicos
er liberada de projeções do bulbo esspinal e agir, via ativaçã
ão de recepto
dos s
subtipos alfa
a1, alfa2 e beta, em n
neurônios da
a superfície do corno d orsal da me
edula.
Entre
etanto, a co
orreta localização desttes receptorres, se pré- ou pós-siinápticos, e o(s)
subtipo(s) de ad
drenorecepto
or(es) respo
onsável(is) por
p
essa modulação ain
nda é motiv
vo de
contrrovérsia. A partir
p
disso, Nicholson e cols., da Universidade
e de Warwicck, na Ingla
aterra,
inves
stigaram a expressão de
d cada su btipo de re
eceptor adre
enérgico tan
nto nas cam
madas
superrficiais do corno dorsal da medula quanto no gânglio da raiz dorsal de ratos ad
dultos,
utiliza
ando técnic
ca de hibriidização in situ. Os resultados mostraram a presenç
ça de
RNAm
mensageiro para recepto
ores tipo alfa
a1a, alfa1b, alfa2b, beta
a1 e beta2 n
nos neurônio
os das
lâmin
nas superficiais do corno
o dorsal da m
medula, e de
e alfa1a, alfa
a1b e alfa2c nos neurônios do
gânglio da raiz dorsal, o que
q
sugere que as ações analgés
sicas de ag onistas beta
a são
mediadas por me
ecanismos exclusivamen
e
nte medularres. Estes da
ados auxiliam
m a compreensão
do pa
apel dos adre
enoreceptores espinais n
no processamento senso
orial.
Autorres e procedência: R. Nicholson, A
A.K. Dixon, D. Spanswick, K. Lee - Departme
ent of
Biological Science
es, Universitty of Warwicck, UK;
Nota da redaçã
ão: Interess
santemente, embora este estudo não tenha
a demonstra
ado a
prese
ença de rece
eptores tipo beta nos n eurônios do gânglio da raiz dorsal,, outros trab
balhos
demo
onstraram que
q
antagonistas especííficos de rec
ceptores betta administrrados na pa
ata de
ratos
s inibem a hiperalgesia induzida pella injeção in
ntraplantar de
d epinefrina
a, o que pod
de ser
interp
pretado, enttão, como a ação da messma sobre estruturas
e
differentes do neurônio.
Referrência: R. Nicholson et
e al. Norad
drenergic re
eceptor mRNA expresssion in adu
ult rat
superrficial dorsall horn and dorsal
d
root ganglion ne
eurons. Neurroscience Le
etters 380 (2005)
316–321.
Alertando
8. Diá
ário da dor preenchido
p
pelo
p
paciente
e pode auxiliar o diagnóstico e trata mento da do
or
Freqü
üentemente os paciente
es ficam con
nfusos ao re
elatar seus sintomas
s
aoss médicos, o que
muita
as vezes torna difícil o diagnóstico
o por parte do profissio
onal. Com b
base nisto, o site
pain.com sugeriu
u o preenchimento de u m pequeno diário no qu
ual o pacien te poderia anotar
a
inform
mações importantes sob
bre os sintom
mas de mod
do a facilitar o relato ao
o médico. O diário
ajuda
aria o pacien
nte a lembra
ar os evento
os relevantes
s, como horário, duraçã
ão, os fatore
es que
causa
am a dor e as medidas
s tomadas p
pelo próprio
o paciente para
p
aliviá-la
a. Além diss
so, as
pergu
untas que porventura o paciente tiv
ver que faze
er ao profissional poderrão ser anottadas.
Este simples proc
cedimento certamente ttem seu valo
or, já que o profissional poderá direc
cionar
seus questionam
mentos para facilitar o diagnósttico, enquan
nto que, p
para o pac
ciente,
inform
mações importantes estarão
e
dev
vidamente anotadas. Aproveitand
do este re
ecurso
propo
osto, convid
damos os leitores a e
enviarem su
ugestões de questões que possam
m ser
incluíídas no que
estionário, para
p
que p
possamos co
ompletá-lo e tornar ma
ais fácil ain
nda a
conve
ersa entre o paciente e o profissiona
al.
Fonte
e: www.pain
n.com . A daily diary to help you
u and your doctor ide
entify episod
des of
Break
kthrough Pain
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