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1. A a
acne pode le
evar à dor na
as costas?
Pesqu
uisadores da
a Universida
ade de Birm
mingham, no Reino Unido, publicara
am um estudo no
qual mostram um
ma forte correlação enttre os pacientes que ap
presentam d
dor ciática ou
o dor
crônica nas costtas e a presença de u m tipo de bactéria nos
s discos verrtebrais cha
amada
Propiionibacterium
m acne, con
nhecida porr causar acn
ne. A propo
orção encon
ntrada foi de, no
mínim
mo, 1 em ca
ada 2 pacientes. Os auto
ores do estudo acreditam
m que esta b
bactéria atin
nge os
disco
os vertebrais
s a partir de uma injúria
a, tornando-os vulneráve
eis. Estas ba
actérias, um
ma vez
vos, ou mes
smo nos disscos vertebra
ais, provocariam um qu
uadro inflamatório
atingindo os nerv
local,, levando à dor na reg
gião lombarr. Com esta hipótese em
e
mente, os pesquisa
adores
sugerrem que o simples tratamento co
om antibiótic
cos poderia levar à me
elhora do quadro
dolorroso de muitos paciente
es. No enta nto, mais estudos
e
são necessárioss para comp
provar
esta tteoria.
Referrência: Alista
air Stirling, Tony
T
Worth ington, Mohammed Rafiiq, Peter A LLambert, Tom S J
Elliottt. Associatio
on between sciatica an
nd Propionibacterium ac
cnes. THE LLANCET, Vol 357,
June 23, 2001.
2. Fib
bromialgia co
oncomitante
e à enxaquecca atinge ma
ais mulheres
s que homen
ns
A fibromialgia é uma síndro
ome caracte rizada por dor
d
difusa, com duraçã o superior a três
mese
es, e dor branda em locais especcíficos, cham
mados de pontos sensííveis. Sua causa,
c
entre
etanto, perm
manece des
sconhecida. Um trabalho publicad
do no perió
ódico Cepha
alalgia
avalio
ou a preva
alência e a severidade
e da fibrom
mialgia entre
e pacientes que sofrem de
enxaq
queca. Nove
enta e dois pacientes
p
(2
20 homens e 72 mulheres) que se e
enquadravam
m nos
critérrios da Socie
edade Internacional de Dores de Cabeça
C
para enxaqueca com e sem
m aura
foram
m avaliados. Além das dores de cab eça e da his
stória de dorr, foram reg istrados tam
mbém,
pela palpação com os pole
egares, os p
pontos sens
síveis. O dia
agnóstico de
e fibromialg
gia se
baseo
ou nos critérios de class
sificação parra a doença estabelecido
os pelo Colé
égio Americano de
Reum
matologia. Dezesseis
D
(22,2%) das mulheres avaliadas
a
e nenhum do
os homens foram
diagn
nosticados como
c
sofred
dores de ffibromialgia. A severidade da en
nxaqueca e suas
carac
cterísticas fo
oram similares às de ou tras pacienttes com enxaqueca. Paccientes sofre
edores
de en
nxaqueca e fibromialgia
a normalme
ente possuem
m baixos nííveis de qua
alidade de vida
v
e
altos níveis de stress
s
menta
al. Outros e
estudos tam
mbém mostra
aram uma a
alta incidênc
cia de
fibrom
mialgia entre
e mulheres com
c
enxaqu
ueca, mas nã
ão em home
ens. Os auto res concluem
m que
a coe
existência de
e fibromialgiia deve ser um fator im
mportante a ser considerrado no mom
mento
da es
scolha da terrapia profiláttica para enx
xaqueca.
Referrência: Ceph
halalgia: an internationa
i
h
2006 Apr 1;2
26(4).
l journal of headache;
3. Ou
uvir a música
a preferida auxilia
a
na an
nalgesia
Os es
studos envo
olvendo a “a
audioanalgessia”, a habilidade de es
stímulos mu sicais afetarrem a
perce
epção de dorr, têm cresciido em núme
as. Ouvir a música
m
ero durante as duas últimas década
prefe
erida, em particular,
p
po
ode produz ir uma disttração emoc
cional estim
mulante capa
az de
reduz
zir tanto a se
ensação de dor quanto a experiência afetiva negativa que a acompanha
a. Um
estud
do realizado na Inglaterra utilizou a dor induz
zida por pre
essão fria p
para comparrar os
efeito
os da músic
ca preferida aos efeitoss produzidos
s por outros
s dois tipos de estímulos de
distra
ação, já de
emonstrados
s anteriorme
ente serem efetivos: a aritmética
a mental - uma
distra
ação cognitiva -, e o humor,
h
que pode emoc
cionalmente nos estimu
ular de um modo
simila
ar à música
a. Quarenta
a e quatro participante
es (24 mulheres e 20
0 homens) foram
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estim
mulados com
m a pressão
o fria e sub
bmetidos ao
os ensaios com estímu
ulos auditivo
os de
distra
ação cognitiv
va ou piadas
s. Os particiipantes forneceram suas
s próprias m
músicas prefe
eridas
e o e
estímulo de pressão fria foi gerado por um ban
nho de água fria e contíínua. O tempo de
tolerâ
ância, a inttensidade da
d dor em escala visu
ual analógic
ca e a tax
xa de dor foram
mens
suradas. Foi observado que a audiçção da músic
ca preferida aumentou ssignificativam
mente
a tole
erância quan
ndo compara
ada à tarefa cognitiva, além
a
de aum
mentar a perrcepção do grupog
contrrole em relação ao estím
mulo humor ístico. As taxas de inten
nsidade de d
dor não dife
eriram
signifficantemente
e. Segundo os autores, os resultado
os sugerem que ouvir a música pre
eferida
produ
uz uma distrração efetiva
a e aumenta o controle da
d percepção
o à dor.
Referrência: European journal of pain (Lo
ondon, Engla
and); 2006 May
M 1;10(4)
Ciênc
cia e Tecno
ologia
4. Pe
esquisadores americano
os afirmam que o gâ
ânglio da ra
aiz dorsal n
não particip
pa do
desen
nvolvimento da hiperalgesia inflama
atória
Elizab
beth Katz e Michael Gold avaliaram
m a contribuição da infla
amação perssistente em ratos
para o aumento da
d excitabilid
dade de fibrras finas do tipo
t
C presentes no sítio
o da inflamaç
ção. A
excita
abilidade e a quimiosen
nsibilidade d
das fibras C de ratos co
ontrole e de
e ratos que foram
subm
metidos à infllamação (injjeção de Adj uvante Com
mpleto de Fre
eund – CFA) foram verificadas
em p
preparações de gânglios das raízes d
dorsais (GRD
D) intactos e dissociadoss. A excitabilidade
foi re
egistrada an
ntes e após a aplicação
o de uma “s
sopa inflama
atória” conttendo bradic
cinina,
serottonina e pro
ostaglandina
a E2. Foi ob
bservado qu
ue a inflamação persisstente dimin
nuiu a
excita
abilidade do
o aferente cu
utâneo nos g
gânglios inta
actos e não teve influên
ncia na magn
nitude
do au
umento da excitabilidade
e
e induzida p
pela sopa infflamatória. Já nos gângl ios dissociad
dos, a
excita
abilidade au
umentou no
os nocicepto
ores cutâneos obtidos de ratos in
nflamados. Estes
resulttados sugere
em que o co
orpo celular, nos gânglio
os intactos, contribui
c
min
nimamente para
p
a
dor e hiperalgesia
a associadas
s à inflamaçã
ão persistente.
Autorres e procedência: Eliz
zabeth J. Ka
atz e Michael S. Gold - Departme
ent of Biom
medical
Scien
nces, Univers
sity of Marylland Dental S
School, Baltiimore, Maryland.
Nota da redação: O estudo descarta qu e a inflamaç
ção persistente aumenta
a a excitabilidade
nesta prepa ração, os ne
no GR
RD intacto. Entretanto,
E
ervos são cortados, de fo
orma que ex
xiste a
possibilidade de a própria preparação se
ensibilizar os
s neurônios. Além disso,, diversos es
studos
mostram que o gânglio da raiz
r
dorsal p
possui recep
ptores para mediadores inflamatório
os, os
quais
s devem cola
aborar para o aumento d
da excitabilid
dade.
Referrência: Infla
ammatory Hyperalgesia
H
: A Role forr the C-Fiberr Sensory N
Neuron Cell Body?
B
The JJournal of Pa
ain, Vol 7, No
o 3 (March),, 2006: pp 170-178
5. Prostaglandina
a E2 é libera
ada em célu
ulas dos gân
nglios da raiz
z dorsal de ratos via aç
ção da
bradicinina em re
eceptores tip
po B2
A bra
adicinina é capaz
c
de estimular neurô
ônios sensorriais pela ativação de se
eus receptorres B1
e B2. Por outro lado, a sen
nsibilização à bradicinin
na por longo
o período en
nvolve mudanças
genétticas, estimu
ulando a pro
odução de vá
ários agente
es endógenos, tais como
o a substânc
cia P e
citociinas. Com base neste
es fatos, In
noue e cols., pesquisadores da Universidad
de de
Hiros
shima, no Ja
apão, avalia
aram a libe ração de prrostaglandina E2 (PGE2
2) em cultura de
célula
as dos gânglios da raiz dorsal
d
exposstos, por currto período de
d tempo (30
0 minutos) ou
o por
longo
o período (3
(
horas), à bradicin ina, e concluíram que a ativaçção das enzimas
cicloo
oxigenases (COX)
(
-1 e -2
- que ocorrre em amba
as as situaçõ
ões é mediad
da por recep
ptores
B2. A exposição por curto período
p
ocassionaria uma
a ativação da
d COX-1, e
enquanto qu
ue, na
expos
sição por lon
ngo período,, a COX-2 se
eria a principal envolvida, confirman
ndo a hipóte
ese de
que a COX-1 é co
onstitutiva, ao
a passo que
e a COX-2 é uma enzima induzida.
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Autorres e proced
dência: Atsu
uko Inoue, M
Mikiko Iwasa
a, Yumi Nish
hikura, Shiny
ya Ogawa, Ayaka
A
Nakasuka, Yoshihiro Nakata - Departme
ent of Pharm
macology, Grraduate Sch
hool of Biom
medical
Scien
nces, Hiroshiima Universiity, Japan.
Nota da redação: Embora ha
aja aumento
o de 8 (oito) vezes na PGE2
P
liberad
da pela expo
osição
por llongo períod
do em relaç
ção ao curtto período, pode-se qu
uestionar o delineamento do
experrimento, cujjo resultado
o será maio
or tanto qua
anto maior for a expossição. Sugerrimos,
então
o, intervalos
s regulares de exposiçã
ão à bradicinina ou retirada da PG
GE2, ou, ain
nda, a
utiliza
ação de outrros modelos de exposiçã
ão com temp
pos previame
ente definido
os.
Referrência: The long-term exposure
e
of rat cultured
d dorsal roott ganglion ccells to brady
ykinin
induc
ced the relea
ase of prosta
aglandin E2 b
by the activation of cycllooxygenase
e-2. Neurosci Lett,
Mar 2
29. 2006.
6. No
ociceptores possuem
p
rec
ceptores capa
azes de reco
onhecer bacttérias
Os receptores “toll-like 4” (TLR4) e C
CD14 são importantes
i
para o recconhecimento de
produ
utos bacteria
anos como o LPS, de ba
actérias gram
m negativas
s, e o LTA, d
de bactérias gram
positivas, além de
d produtos de
d necrose ttecidual. Esttes receptore
es são geralm
mente assoc
ciados
a células imunoc
competentes
s e sabe-se que possuem um papel importante
e na periodo
ontite.
Wada
ashi e Harg
greaves descrevem pel a primeira vez a pres
sença deste
es receptore
es em
nocic
ceptores do gânglio trigeminal de humanos. Isto signific
ca que o n
neurônio afe
erente
primá
ário tem a capacidade
c
de
d reconheccer produtos
s bacterianos e que, po
ortanto, um efeito
direto
o destes pro
odutos sobre os nocicepttores pode ser
s importante na dor de
e dente de origem
o
infecc
ciosa.
Autorres e proced
dência: R. Wadachi
W
1,2 e K.M. Harg
greaves1 – 1 Departmen
nt of Endodo
ontics,
San Antonio, US
SA; 2 Depa
artment of E
Endodontics, Tokyo Me
edical and D
Dental Unive
ersity,
Tokyo
o, Japan.
Nota da redação
o: O papel destes rece ptores na dor
d
ainda es
stá por ser determinado. No
entan
nto, a desco
oberta deste
es canais é muito impo
ortante por sugerir um
m efeito dire
eto de
agenttes infeccios
sos sobre o nociceptor.
n
Referrência: Trig
geminal Nociiceptors Exp
press TLR-4 and CD14: a Mechanism
m for Pain due
d
to
Infec
ction. J Dent Res 85(1):4
49-53, 2006 .
7. Trrabalho ava
alia a ativid
dade antinocciceptiva do
o LF22-0542
2, uma dro
oga não-pep
ptídica
antag
gonista selettiva para rec
ceptores de b
bradicinina tipo
t
B1
Artigo
o publicado por Porreca
a e cols. av
valiou a atividade antino
ociceptiva do
o LF22-0542
2, um
antag
gonista de receptores
r
de bradicinin a B1, que apresenta
a
se
eletividade 4
4000 vezes maior
para esse receptor em relaçã
ão a outros receptores, canais iônicos ou enzim
mas. O tratam
mento
com o LF22-0542
2 inibiu as contorções
c
a
abdominais induzidas
i
pe
elo ácido acé
ético e a seg
gunda
fase do teste da
a formalina (fase inflam
matória) em camundong
gos. Em rattos, o LF22-0542
inibiu
u as duas fases
f
do tes
ste da form
malina. O co
omportamento nociceptiivo induzido
o pela
injeçã
ão de carrag
genina ou CFA
C
(Adjuva nte Completto de Freund) também foi inibido, como
obserrvado no tes
ste térmico de placa qu ente. Todos
s esses dado
os foram rep
plicados utilizando
camu
undongos de
eficientes parra o recepto
or B1. A parttir desses resultados, oss autores sug
gerem
a pos
ssível utilizaç
ção do LF22--0542 como analgésico.
Autorres e proced
dência: F. Po
orreca, T.W . Vanderah, W. Guo, M. Barth, P. D
Dodey, V Pe
eyrou,
J.M. Luccarini, J-L. Junien and
a
D. Prun
neau - Department of Pharmacolo
ogy, Univers
sity of
Arizona, Tucson, Arizona (F..P., T.W.V., W.G.) and Centre de Recherche,
R
Fournier Pharma,
Daix,, France (M.B
B., P.D., V.P
P., J.M.L., J-L
L.J., D.P.).
Nota da redação
o: É interess
sante ressalttar que a natureza
n
da maioria doss antagonisttas de
recep
ptores para bradicinina é peptídica
a, um ponto
o favorável para o LF2
22-0542. Ex
xistem
evidê
ências da participação
p
de recepto
ores B2 no início da inflamação, assim com
mo de
recep
ptores B1 em
m uma fase posterior. C
Contudo, um
m antagonistta de recepttores B2 esttá em
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testes clínicos. Considerando
C
o a sua efettividade clín
nica, possive
elmente exisstem mecanismos
de re
egulação adicionais à trroca entre B
B1 e B2 dependendo da fase da i nflamação. Outra
possibilidade é o uso de anta
agonistas B1 e B2 em differentes fase
es da inflam ação.
Referrência: Antin
nociceptive Pharmacolog
P
gy of LF22-0
0542, A Nove
el Non-Peptiidic Bradykin
nin B1
Recep
ptor Antagon
nist. J Pharm
macol Exp Th
her. 2006 Ma
ar 24; [Epub
b ahead of p rint].
8. Infusão de zic
conotide para dor crônicca severa: uma alternativa para o trratamento da
d dor
neuro
opática?
A infu
usão intrate
ecal de zicon
notide, um p
peptídeo que
e bloqueia a entrada de
e cálcio em canais
c
de cá
álcio sensíve
eis à voltagem tipo N neuronais, foi
f recentem
mente aprov
vada pela ag
gência
amerricana Food and Drug Administratio
A
on (FDA) pa
ara o tratam
mento de do
or crônica severa
s
intrattável. Em arrtigo recente
emente publiicado, os autores discute
em o quadro
o apresentad
do por
três pacientes co
om dor neuropática que
e receberam
m tal infusão
o de ziconottide. Em tod
dos os
s os paciente
es obtiveram
m consideráv
vel alívio da dor, o qual mostrou-se de longa du
uração
casos
e perrsistiu após a administração da dose
e ou suspens
são da infusã
ão.
Autorres e proced
dência: Werrmeling DP, Berger JR - Department of Pharm
macy Practice and
Scien
nce, College of Pharmacy
y, University
y of Kentucky
y Medical Ce
enter, Lexing
gton, USA.
Referrência: Pharm
macotherapy
y. 2006 Marr;26(3):395--402.
9. A função do receptor
r
GAB
BA B e a ex
xpressão de suas subunidades na m
medula espin
nal de
ratos
s: possíveis marcadores
s pré-clínico s da eficáciia dos antid
depressivos na dor crôn
nica e
indica
adores de es
stresse
Estud
do realizado por McCars
son e cols., do departa
amento de farmacologia
a da Univers
sity of
Kansa
as Medical Center, ava
aliou, em an
nimais neuropáticos, se
e a administtração diária dos
antidepressivos amitriptilina e fluoxetin
na, durante 7 dias, mo
odifica a fun
nção do rec
ceptor
GABA
A B e a expre
essão de sua
as subunidad
des no corno
o dorsal da medula
m
espin
nal. Os resultados
indica
am que a exposição
e
diária dos an
nimais aos antidepressivos altera a expressão das
subun
nidades do receptor GA
ABA B, send
do esta alte
eração mais
s variada pa
ara a subun
nidade
GABA
A B (1a) em
m relação às subunidade
es GABA B(1
1b) e GABA B(2). Além disso, os au
utores
obserrvaram que
e a repetid
da exposição
o diária do
os animais a estímulo
os térmicos e a
imobilização estressante aum
menta a exprressão da su
ubunidade GA
ABA B(1a) n
no corno dorsal da
ula espinal, sem mudan
nças significcativas no limiar de resposta a esstímulos térrmicos
medu
nociv
vos ou na sensibilidade
s
e do recepttor GABA B ao seu ag
gonista baclo
ofeno. Assim
m, os
resulttados mostrram a relaçã
ão entre o e
efeito dos an
ntidepressivo
os e os rece
eptores GAB
BA B e
tamb
bém cria a possibilidade
p
e de empreg
gar a expres
ssão gênica das subunid
dades e a função
deste
es receptores
s como indic
cadores de e
estresse e, do primeiro, como
c
marca
ador pré-clínico de
eficác
cia dos antid
depressivos na dor crôni ca.
Autorres e proced
dência: Kenneth E. McC
Carsona, Vanja Durica, Scott A. Re
eismana, Michelle
Winte
era, S.J. En
nnaa,b – a Departmen
nt of Pharm
macology, Toxicology
T
a
and Therape
eutics,
Unive
ersity of Ka
ansas Medica
al Center, K
Kansas City,, USA; b Department
D
of Molecular and
Integ
grative Physiiology, Unive
ersity of Kan
nsas Medical Center, Kan
nsas City, US
SA.
Referrência: GAB
BAB receptor function a
and subunitt expression
n in the ra
at spinal co
ord as
indica
ators of stre
ess and the
e antinocicep
ptive respon
nse to antid
depressants.. Brain Rese
earch,
1068(2006) 109–
–117.
10. S
Sensibilizaçã
ão central e neuropatia após lesão
o de nervo periférico sã
ão associadas ao
aume
ento da fosfo
orilação na subunidade
s
N
NR1 de receptores NMDA
A
Evidê
ências substtanciais mos
stram que a ativação de receptores para gluta
amato do tipo Nmetil-D-aspartato
o (NMDA) no
o corno dorssal da medula espinal é essencial pa
ara a presen
nça de
sensibilização central. Neste
e estudo, utiilizando-se modelo
m
de lesão de nerrvo periféric
co por
ligadu
ura parcial do nervo ciático, obsservou-se au
umento significativo na
a fosforilaçã
ão da
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subun
nidade NR1 do receptor NMDA no corno dorsa
al ipsilateral à ligadura nos animais que
apres
sentaram alo
odinia táctil, mas não na
aqueles que,, mesmo sub
bmetidos ao
o procedimen
nto de
ligadu
ura, não esttavam alodínicos. Adem
mais, não forram observa
adas diferençças na exprressão
das s
subunidades
s não-fosforiladas NR1, NR2A, NR2B
B, NR2C e NR2D.
N
Essess dados sugerem,
porta
anto, que a fosforilação da subunid
dade 1 do re
eceptor NMD
DA tem rela
ação direta com
c
a
prese
ença de sinais de neurop
patia, o que pode repres
sentar um do
os mecanism
mos envolvid
dos na
sensibilização esp
pinal.
Autorres e proced
dência: Ulte
enius C, Lin deroth B, Meyerson
M
BA
A, Wallin J. - Departme
ent of
Clinic
cal Neuroscie
ence, Section
n of Clinical CNS Researrch, Karolinska Institutett, Sweden.
Referrência: Spin
nal NMDA receptor p
phosphorylattion correla
ates with tthe presenc
ce of
neuro
opathic sign
ns following peripheral nerve injurry in the ra
at. Neuroscie
ence Letters
s 399
(2006
6) 85–90.
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