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1. Pe
esquisadores
s americano
os reúnem e
em artigo as
a informações mais re
ecentes sob
bre os
avanç
ços na pesqu
uisa e no combate à dorr
A rev
vista Scientiffic American
n Brasil publ icou, em jullho deste an
no, uma mattéria escrita pelos
cientistas Alan Basbaum
B
e David Juliuss, na qual discutem
d
os
s mecanismo
os biológicos que
envolvem a perc
as vias bioló
cepção dolorrosa. O artig
go é objetivo
o e explica claramente
c
a
ógicas
dolorrosas desde o início da ativação do
os nocicepto
ores (recepto
ores que de
etectam estímulos
nociv
vos e dor) até a perce
epção senso
orial da dorr no sistema nervoso central. Tam
mbém
descrreve as pesq
quisas mais recentes vo ltadas para a elucidação
o dos mecan
nismos envo
olvidos
na no
ocicepção, além
a
de cita
ar os possív
veis alvos te
erapêuticos utilizados p
para seu ma
anejo,
discriiminando as
s propostas de tratame
ento que nã
ão obtiveram
m sucesso e as que podem
p
realm
mente funcio
onar. Interessantemente
e, debate o uso de an
ntiinflamatórrios, incluindo os
inibid
dores seletiv
vos da enzim
ma ciclooxig
genase (COX
X)-2, dos opióides, doss canabinóid
des, e
droga
as com ação em canaiis de cálcio,, em canais
s do tipo TRPV1 e em canais de sódio
tetrod
dotoxina (T
TTX)-resisten
ntes, e acrrescenta um
m box des
screvendo o
os trabalhos em
desen
nvolvimento envolvendo
o a ação so
obre a dor da sacaca e do bálsam
mo, duas plantas
importantes da flora brasilleira. A dia
agramação da matéria é muito b
boa, com alguns
a
esque
emas explica
ados de maneira bastan
nte sucinta. Embora ten
nha algumass pequenas falhas
que podem pass
sar desperc
cebidas, com
mo o uso do
d termo se
ensitização (sensitizatio
on em
inglês
s) quando o termo mais usual serria sensibiliz
zação, para os que que
erem saber como
andam as pesquisas sobre do
or, é uma óttima oportun
nidade de atualização.
Referrência: BASBAUM, A.I. e JULIUS, D. (2006). Novos Alv
vos contra a Dor. Scie
entific
Amerrican Brasil, 50:76-83.
2. Am
mamentação
o ajuda a aliv
viar a dor em
m bebês
Avalia
ar a dor em
m bebês sempre foi um
ma das maiiores preocu
upações doss profissiona
ais da
saúde
e. Um traba
alho, apresentado no pe
eriódico Coc
chrane Database of Sysstematic Rev
views,
reviso
ou os registtros dos pro
ocedimentoss utilizados para aliviar a dor dura
ante interve
enções
realiz
zadas em ne
eonatos, e os autores concluíram que a amamentação é a maneira mais
eficaz
z de minimizar a dor in
nduzida por procedimen
ntos dolorido
os, como o tteste do pez
zinho,
por e
exemplo. Segundo os da
ados coletad
dos, a amam
mentação foi mais eficie
ente que o uso
u
de
chupe
etas, de plac
cebo ou do ato
a de emba
alar os bebês
s durante as intervençõe
es. Para avaliar os
níveis
s de dor, os autores dos
s registros m
mediam os ritmos cardía
aco e respira
atório e a du
uração
do choro durante e após os procedim
mentos. Ain
nda não se sabe a ra
azão pela qual
q
a
amam
mentação alivia a dor, mas
m
sugere-sse que um dos
d
fatores seja
s
o confo rto do bebê junto
à mãe, ou porque
e o bebê esttá distraído e
enquanto é amamentado
a
o. Curiosam ente, a doçu
ura do
leite também parrece contribu
uir para o co
onforto dos bebês, pois alguns estu dos mostram
m que
uma solução de glicose
g
tem o mesmo efe
eito da amam
mentação.
Referrência: PS Shah, LL Aliw
walas, V Shah
h. Breastfee
eding or brea
ast milk for p
procedural pain
p
in
neona
ates. Cochra
ane Database of System
matic Reviews
s 2006 Issue
e 3.
3. Es
studo identifica genes implicados na artrite reumatóide
r
– terapia g enética pod
de ser
utiliza
ada em sua cura
A ciência continu
ua a procurarr pistas sobrre as causas
s da artrite reumatóide ((AR), uma doença
inflam
matória crôn
nica que aco
omete as arrticulações, que atualmente tem siido relacionada à
uma susceptibiliidade hered
ditária. Inte
eressantemente, apesarr de seu fo
orte compo
onente
genéttico, sua ocorrência
o
entre irmãoss parece se
er aleatória. Na busca
a de padrõe
es de

1

www
w.dol.innf.br
expre
essão gênica
a específicos
s desta doen
nça em paciientes com AR,
A pesquisa
adores do Centro
C
Médic
co da Unive
ersidade de Michigan v
voltaram sua
as atenções para uma população ideal:
gême
eos idênticos
s, porém “discordantes”” no que se refere à AR, ou seja, no
os quais um deles
apres
sentava a doença e o outro
o
era sa
audável. Os resultados desta
d
análisse genética foram
public
cados no periódico
p
Artthritis & Rh
heumatism de
d julho de
este ano. O estudo, qu
ue foi
realiz
zado com os
s métodos de
d análise m
microarray, o qual pode ser usado não apenas
s para
comp
parar expres
ssão gênica em duas am
mostras de tecidos
t
diferrentes, mas para examinar a
expre
essão de milhares de ge
enes de um
ma só vez, im
munohistoqu
uímica e PCR
R em tempo
o real,
mostrou quais ge
enes estavam superexp
pressos nos tecidos
t
sinoviais de paccientes saudáveis,
com AR ou com osteoartrite
e (OA). Entrre os gêmeo
os “discordantes” 3 gen
nes se mostraram
superrexpressos nas células dos pacien
ntes com AR
A em comp
paração com
m as células dos
pacie
entes saudáv
veis: em priimeiro lugarr foi detecta
ada superexp
pressão do g
nsável
gene respon
pela produção da
d laverina, uma enzim
ma recém-d
descoberta que
q
atua na
a degradaçã
ão de
eínas; em se
egundo lugarr, o gene qu
ue se apresentou com ex
xpressão ma
ais exacerba
ada foi
prote
o res
sponsável pe
ela produção
o da 11beta
a-hidroxieste
eroide desidrrogenase tip
po-2 (11β-HSD2),
uma enzima da via esteróide relacionad
da à inflama
ação e erosã
ão óssea, o qual també
ém foi
encon
ntrado supe
erexpresso no
n tecido sin
novial de pa
acientes com
m OA; finalm
mente, o te
erceiro
gene mais supere
expresso foi o indutor an
ngiogênico rico
r
em cisteína 61 (Cyr6
61), cujo pap
pel na
forma
ação de novas veias san
nguíneas está
á bem docum
mentado.
Segundo o líder do estudo Dr.
D Joseph H
Holoshitz, “os
s achados fo
ornecem a p
primeira evid
dência
de qu
ue a laverina é abundantemente ex
xpressa no tecido sinov
vial”, e comp
plementa dizendo
que ““a 11β-HSD2
2 e a Cyr61 ainda não h
haviam sido implicadas na AR”. Ao d
descobrir 3 novos
genes
s com clara
a abundância nos pacie
ente com AR
R, este estu
udo, além d
de mostrar que
q
a
meto
odologia de microarray é eficiente
e para forn
necer novos
s dados sob
bre compon
nentes
genétticos de div
versas doenç
ças, ajuda a identificarr possíveis candidatos
c
p
para interve
enções
terap
pêuticas.
Referrência: Haas
s et al. Ide
entification o
of Genes Modulated
M
in Rheumatoiid Arthritis Using
Comp
plementary DNA Microa
array Analyssis of Lymp
phoblastoid B Cell Line
es From Dis
seaseDisco
ordant Monoz
zygotic Twin
ns. Arthritis & Rheumatism. Vol. 54, No. 7, July
y 2006, pp 2047–
2
2060.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
4. Blo
oqueio da ex
xpressão do fator de tra nscrição nuc
clear kB pode ser uma p
possível estra
atégia
para aliviar dores
s neuropáticas
ar kappa B ((NF-kB) regula a expressão de dive
ersos media
adores
O fattor de transcição nuclea
das rrespostas im
mune e infla
amatória. R
Recentemente, seu envo
olvimento n
na dor de origem
neuro
opática tam
mbém foi sugerido. Dessta forma, pesquisadores chinesess avaliaram se o
bloqu
ueio da exp
pressão des
ste fator te
eria efeito terapêutico
t
na neuropa
atia induzida em
animais. Para ta
al, foi admin
nistrado, via
a intratecal,, antisense oligodeoxinu
ucleotídeo (ODN)
(
contrra NF-kB ap
pós constriç
ção crônica do nervo ciático
c
(CCI) em ratoss, e avaliou-se a
hiperralgesia térm
mica, pelo te
este de latê
ência de retirada de patta, e alodiniia mecânica, pelo
via se mos
méto
odo de filam
mentos de von Frey. A expressã
ão do NF-k
kB, que hav
strado
aume
entada após a CCI, foi suprimida
s
ap
pós a adminiistração por 5 dias conssecutivos do ODN.
Além disso, os testes compo
ortamentais também mostraram au
umento no llimiar mecân
nico e
na latência de retirada de pata ao estímu
ulo térmico nestes
n
animais tratados com ODN. Sendo
S
assim
m, os autore
es sugerem que a ativa ção do NF-k
kB pode con
ntribuir, ao menos em parte,
para a manutenç
ção da dor neuropática a
após a CCI, e que o bloq
queio do NF--kB pode ser uma
nova estratégia para
p
o tratam
mento da do
or neuropátic
ca.
Autorres e proced
dência do esttudo: T. Sun
n (1 2), W.-G
G. Song (1 2),
2 Z.-J. Fu ((2), Z.-H. Liu (3),
Y.-M.. Liu (1) and
d S.-L. Yao(1*) – (1) D
Department of
o Anesthesiiology, Union
n Hospital, Tongji
T
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Medic
cal College, Huazhong University
U
off Science an
nd Technolog
gy, China; (2
(2) Departme
ent of
Pain Managemen
nt, Shandong
g Provincial Hospital, Ch
hina; (3) De
epartment o
of Anesthesio
ology,
The S
Second Hosp
pital in Shenz
zhen, China;;
Nota de redaçã
ão: Embora
a os autore
es sugiram que o NF-kB é imp
portante pa
ara o
desen
nvolvimento da neuropa
atia, não po
odemos deix
xar de lado outros fato
ores nuclearres de
trans
scrição como
o, por exem
mplo, a prote
eína ativado
ora-1 (AP-1)
) e o CREB (cAMP Resp
ponse
Element – Bind
ding Protein)), os quaiss já foram demonstrad
dos estarem
m envolvidos
s nas
neuro
opatias.
Referrência: Alle
eviation of neuropath
hic pain by
b
intrathec
cal injectio
on of antiisense
oligon
nucleotides to p65 sub
bunit of NF--kB. British Journal of Anaesthesia
a - BJA Advance
Acces
ss published August 1, 2006.
2
via de contrrole descendente da dor diferencia respostas
5. A v
r
ao estímulo té
érmico condu
uzidas
por fiibras mielinizadas e não-mielinizada
as em ratos
O controle desce
endente espinal da nociicepção poss
sui papel im
mportante ta
anto em cas
sos de
dores
s agudas qu
uanto crônica
as. Considerrando que as fibras do tipo A e do tipo C cond
duzem
difere
entes tipos de informaç
ção dolorosa
a, o que po
ode influenciar no desen
nvolvimento e na
manu
utenção das
s dores crô
ônicas, os pesquisadores Simon McMullan e Bridget Lumb
realiz
zaram, com o objetivo de
d verificar se as vias de
d controle descendente
e da dor exe
ercem
efeito
os diferentes
s sobre o prrocessamentto central da
as aferências
s conduzidass pelas fibra
as C e
Aδ, o registro eletromiográffico do bíce ps femural de ratos en
nquanto apl icavam estímulos
térmiicos sobre a superfície dorsal
d
da pa ta com diferrentes taxas
s de aquecim
mento, para ativar
prefe
erencialmentte fibras C ou Aδ. A ativação de neurônios da sub
bstância cin
nzenta
periaquedutal pe
ela microinjjeção de á cido DL-homocistéico ou bicuculin
na aumento
ou os
limiarres de re
esposta a estímulos térmicos de aquecim
mento lentto (que ativam
a
prefe
erencialmentte fibras C), mas não a estímulos com
c
taxas rápidas
r
de a
aquecimento
o (que
ativam preferencialmente fibras
f
Aδ). Estes resu
ultados apon
ntam para uma modu
ulação
desce
endente dife
erenciada so
obre reflexoss de retirada
a evocados por estimula
ação das fib
bras C
ou Aδ
δ a partir da substância cinzenta perriaquedutal.
Autorres e proce
edência do estudo: Sim
mon McMullan (a) & Bridget
B
M. Lumb (b) – (a)
Hype
ertension and
d Stroke Research Labo
oratory, Univ
versity of Sy
ydney, Sydn
ney, Australia
a; (b)
Depa
artment of Ph
hysiology, University of Bristol, Bristtol, UK;
Referrência: Midb
brain controll of spinal n
nociception discriminates
d
s between rresponses evoked
by myelinated an
nd unmyelina
ated heat no
ociceptors in the rat. Pain 124 (2006
6) 59–68.
6. Drroga doadora
a de sulfeto de hidrogên
nio (H2S) red
duz dor e hiperalgesia e
em modelo animal
a
de irrritação intestinal
Diverrsos estudos
s mostram que o sulfe
eto de hidro
ogênio (H2S
S) pode serr considerad
do um
mediador endóge
eno, com funções neuro
omoduladora
as e antiinfla
amatórias. E m recente estudo
e
public
cado por Distrutti e cols., o efeito antinocicepttivo do ATB-429, uma d
droga doado
ora de
H2S, sobre a dor causada pela irritaçção gástrica em ratos, foi investig
gado. Os au
utores
obserrvaram que esta droga possuía efeiito antinocic
ceptivo tanto
o em animai s normais quanto
em a
animais que
e apresentavam irritaçã
ão intestina
al. Confirma
ando esse ffato, também foi
verificado que ela
a inibia a expressão de p
proteína Fos
s no corno dorsal da med
dula espinal. Mais
ainda
a, seu efeito
o antinocicep
ptivo pareceu
u ser depen
ndente da ab
bertura de ccanais de potássio
ATP-s
sensíveis, uma vez que
e foi revertid
do pelo bloq
queador des
ste tipo de ccanal de potássio
gliben
nclamida. Finalmente,
F
a partir de
estes resulttados, este estudo sug
gere que drogas
d
doado
oras de H2S
S podem ser utilizadas pa
ara tratamento de dores
s de origem intestinal.
Autorres e proce
edência do estudo: Ele
eonora Disttrutti, Luca Sediari, An
ndrea Menc
carelli,
Barba
ara Renga, Stefano Orla
andi, Giusep
ppe Russo, Giuseppe
G
Ca
aliendo, Vinccenzo Santa
agada,
Giuse
eppe Cirino,, John L. Wallace,
W
Steffano Fiorucc
ci - Dipartim
mento di M
Medicina Clin
nica e
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Speriimentale, Un
niversity of Perugia, Via
a Enrico Dall Pozzo, Perrugia, Italy ((ED, LS, AM
M, BR,
SO, GR, SF); Dipartimento
D
o di Chimicca Farmaceu
utica e Tos
ssicologia e Dipartimen
nto di
Farm
macologia Sperimentale, University o
of Naples, Via
V Domenico
o Montesano
o, Naple, Ita
aly (G
Cal, V
VS, G Cir); Inflammation
I
n Research N
Network, De
epartment off Pharmacolo
logy, Univers
sity of
Calga
ary, Calgary,, Alberta, T2
2N 4N1, Cana
ada (JLW);
Nota da redação
o: Embora o doador de H2S tenha apresentado
o efeito anti nociceptivo neste
traba
alho, outros trabalhos mostram
m
efe
eitos pró-inflamatórios do
d H2S. Asssim, mais es
studos
são n
necessários para estabe
elecer tanto o real pap
pel deste me
ediador qua nto os bene
efícios
desta
a terapia.
Referrência: ATB--429, a hyd
drogen sulfid
de-releasing
g derivative of mesalam
mine, exerts antiET Fast Forrward.
nocic
ceptive effec
cts in a mo
odel of postt-inflammato
ory hypersen
nsitivity. JPE
Publis
shed on July
y 19, 2006 - JPET#1064 35.
Re
evisões do Mês
M
7. Co
omo os corticosteróides controlam a inflamação - revisão aborda seuss mecanism
mos de
ação e o atual es
stágio das pe
esquisas env
volvendo estas drogas
Droga
as corticoes
steróides exe
ercem seus efeitos antiinflamatórios atuando e
em várias viias de
trans
sdução de sinal.
s
També
ém conhecid
das como glicocorticóid
g
es, glicocorrticoesteróides ou
apena
as esteróide
es, estão enttre as droga
as mais utiliz
zadas no mu
undo, e são bastante efetivas
no trratamento de
e doenças in
nflamatóriass ou de orige
em imune. O pesquisad
dor inglês Pe
eter J.
Barne
es revisa os
s mecanismo
os molecularres antiinflamatórios destas drogas,, explicando
o suas
difere
entes ações,, utilizando-se, inclusive
e, de ilustrações didátic
cas, e conclu
ui que a pes
squisa
sobre
e suas vias de ação de
evem contin
nuar se des
senvolvendo,, o que pod
de levar a novas
estratégias para controle de doenças infl amatórias severas.
Autorres e proce
edência do estudo:
e
Petter J. Barne
es - Nationa
al Heart and
d Lung Insttitute,
Impe
erial College, Section of Airway
A
Disea
ase, Doveho
ouse St, Lond
don, England
d;
Referrência: How
w corticostero
oids control inflammatio
on: Quintiles
s Prize Lectture 2005. British
B
Journ
nal of Pharmacology (2006) 148, 24 5–254.
8. A utilização de marcadore
es da ativida
ade neurona
al pode fornecer base p
para compreensão
mecanismos envolvidos na
n cefaléia e na migrâne
ea
dos m
Das substâncias associadas à transmis são da informação sensorial pelo sistema nerrvoso,
as o peptíd
deo relacionado ao gen
ne da calcitonina (CGR
RP) pode se r definitivam
mente
apena
relacionado ao grau de dor apresentado
o nos ataque
es agudos da
d cefaléia p
primária, já que o
m triptanos alivia a d
dor e dimiinui a liberação de C
tratamento com
CGRP associada,
supos
ais. Em re
stamente via
v
um efe
eito pré-sin áptico sobrre os nerv
vos sensoria
evisão
apres
sentada por Lars Edvinsson, do Hosspital Univerrsitário de Lu
und, na Suéccia, é abordado o
atual estágio de conhecimen
nto sobre oss possíveis mediadores
m
envolvidos nas migrâne
eas, e
como
o tal conhe
ecimento po
ode fornece r bases pa
ara terapias eficazes p
para as ceffaléias
assoc
ciadas. Os estudos
e
dos mecanismo s opióides e outros neu
uropeptídeoss sensoriais ainda
são iinconsistente
es e requerrem mais d ados para serem
s
conclusivos. Além
m disso, o autor
eus receptores se
come
enta o fato de
d que os es
studos sobre
e a participação das endotelinas e se
torna
aram inconsistentes e negativos,
n
d
dando lugar à investiga
ação sobre a participação de
meca
anismos da via do óxid
do nítrico (N
NO) como re
esponsáveis pelo início dos ataque
es ou,
ainda
a, pelo seu desenvolvim
mento. Assim
m, Edvinsso
on comenta as evidênccias que apo
ontam
para o CGRP e o NO como peças-chave
p
no desenvo
olvimento e disparo
d
dos sinais e sinttomas
assoc
ciados a esta
a doença.
Autorres e proced
dência do estudo:
e
Larss Edvinsson, MD – Depa
artment of Medicine, Clinical
C
Scien
nces, Univers
sity Hospitall, Lund, Swe
eden.
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Referrência: Biom
markers in Miigraine - Ne
euronal Signa
al Substance
es as Biomarrkers of Mig
graine.
Headache. July/A
August 2006.
9. Re
evisões Comentadas: O Papel dos C
Canais Iônico
os na Dor – série de arttigos aprese
entada
no Th
The Journal of
o Pain revisa o que se
e sabe até o momento sobre a pa
articipação destas
d
estruturas na dorr, tanto do ponto
p
de vistta experimental quanto clínico. Nestte mês: Canais de
cálcio
o e seu pape
el nas dores de origem n
neuropática
Nossa
a seção Rev
visões Come
entadas apre
esenta um sumário
s
da biologia
b
da d
dor neuropá
ática e
do pa
apel dos can
nais de cálc
cio na função
o neuronal, além da cla
assificação a
atualmente usada
para denominar estes
e
canais
s, com foco e
especial sobre os canais sensíveis à voltagem, já
j que
estes
s parecem te
er participaç
ção importan
nte na facilittação da dorr que ocorre
e nas neurop
patias.
O inffluxo de cállcio, além de
d ativar ca scatas de sinalização
s
intracelular, também inicia a
trans
scrição gênic
ca. Estudos têm revelad
do que o blo
oqueio de canais do tip
po N pode alterar
a
comp
portamentos dolorosos. Drogas que
e se ligam à subunidad
de auxiliar d
destes canais α2δ
dimin
nuem a excittabilidade da
a membrana
a neuronal sem bloquear completam
mente a funç
ção do
canall. Mais ainda
a, os estudo
os envolvend
do drogas co
om ação sob
bre estes ca
anais em mo
odelos
de do
or neuropática têm fornecido evidên
ncias sobre a aplicabilidade clínica d
destas droga
as em
estad
dos de dor.
Autorres e proced
dência do estudo: Tony L. Yaksh - Department
D
of Anesthessiology, Univ
versity
of Ca
alifornia, San
n Diego, la Jo
olla, Californ
nia;
Referrência: Calciium Channe
els as Thera
apeutic Targ
gets in Neurropathic Pain
n. The Journal of
Pain, vol 7, No
o 1S (Janua
ary), Supple
ement 1, 2006:
2
pp S13-S30. - Available online:
o
www.sciencedirec
ct.com
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