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1. Fê
êmeas são mais vulne
eráveis à arrtrite reuma
atóide - esttudo feito e
em camundongos
trans
sgênicos que
e desenvolv
vem artrite reumatóide de maneirra semelhan
nte aos hum
manos
mostra diferença sexual na in
ncidência da
a doença
A arrtrite reuma
atóide (AR) é uma d
doença com
mplexa com característticas autoim
munes
carac
cterizada pe
ela inflamaç
ção crônica do tecido sinovial co
om conseqü
üente erosã
ão da
cartilagem e ossos e, even
ntualmente, destruição das articulações. Sua causa tem
m sido
assoc
ciada a fato
ores genéticos e ambie
entais, entre
etanto, embora estudoss clínicos te
enham
mostrado maior freqüência
f
de
d incidência
a em mulherres que em homens,
h
a in
nvestigação desta
prová
ável tendência sexual sempre esb
barrou na fa
alta de méttodos experrimentais an
nimais
(como, por exe
emplo, mod
delos de p
pesquisa usa
ados em ratos
r
e cam
mundongos)) que
mime
etizassem a AR human
na, o que poderia fac
cilitar o enttendimento dos mecanismos
biológ
gicos envolv
vidos na doença.
Recen
ntemente, pesquisadore
p
es da clínicca Mayo, no
os EUA, pro
oduziram um
ma nova raça de
camu
undongos tra
ansgênicos com
c
respostta autoimune semelhantte à observa
ada em pacientes
huma
anos com AR
R. Interessa
antemente, o
os autores do
d estudo ta
ambém verifficaram incid
dência
de AR
R aumentada
a nas fêmea
as. O estudo
o, publicado em janeiro de
d 2007 no periódico Arrthritis
& Rheumatism, aborda
a
este “modelo an
nimal human
nizado”, enfa
atizando sua
a utilidade não
n
só
para estudar as diferenças sexuais na
a AR, mas também para compree
ender por que as
mulheres são aparentemente
e mais vulne
eráveis à au
utoimunidade
e que os ho mens e aux
xiliar o
desen
nvolvimento de estratég
gias terapêutticas no futuro.
xperimento original, os camundong
No ex
gos tiveram um gene classicamente
e associado à AR
modificado pelos pesquisadores. Assim, após a induç
ção de AR por injeção d e colágeno tipo
t
II
na a
articulação, os camund
dongos tran
nsgênicos fo
oram avalia
ados quanto
o à incidên
ncia e
severridade dos sintomas
s
da artrite e su
uas diferença
as entre os sexos. Todo
os os animaiis que
desen
nvolveram artrite
a
produ
uziram fatore
es associado
os à doença extremame
ente similare
es aos
huma
anos, como anticorpos contra o ccolágeno tipo
o II, aumen
nto na exprressão gênica da
molécula de class
se II de célu
ulas T e na p
produção de citocinas pró
ó-inflamatórrias. Além disso, a
vida nas fêm
meas foi maio
or do que nos machos em
e uma pro
oporção de 3 para
artritte desenvolv
1, sendo que as fêmeas
f
exibiam caracterrísticas mais
s marcantes de AR severra.
dos autores do artigo, Maurício Cu
utolo, come
enta a importância destte estudo para
p
a
Um d
futura
a compreen
nsão e tratamento da A
AR considera
ando sua po
otencialidade
e de esclare
ecer o
papel dos estróg
genos e and
drógenos na doença, já que foi observado que
e o equilíbrio dos
horm
mônios sexua
ais pode ser fundamen
ntal na regu
ulação da re
esposta tan to imune quanto
inflam
matória, dois fatores bastante
b
asssociados à doença. “A
A modulaçã
ão deste ba
alanço
horm
monal repres
sentaria uma
a parte do avanço no tratamento biológico da
a AR”, com
mpleta.
Ainda
a sobre os animais tra
ansgênicos p
produzidos, além de possibilitar a observação
o dos
efeito
os dos hormônios sexuais na doença
a, o novo tipo de camundongo é um
ma ferramen
nta de
grand
de valia para
a a pesquisa da patogên
nese e tratam
mento da AR
R.
Referrência: Arthrritis & Rheum
matism. 200
06; 26(1): 69
9-78.
2. Em
mplastro de capsaicina reduz consu
umo de opió
óides durante o período pós-operató
ório –
crianças recém--operadas que
q
utilizarram o emp
plastro tive
eram menoss dor e menor
m
neces
ssidade de uso
u de analgésicos
Um e
estudo rece
ente feito em
m crianças que haviam
m sido subm
metidas à c irurgia de hérnia
h
inguinal mostrou
u que o uso
o de um em
mplastro de capsaicina (substância
(
responsável pela
carac
cterística ard
dida das pim
mentas verme
elhas) no po
onto de acup
puntura cham
mado Zusanli (em
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uma área próxim
ma ao joelho) diminui a necessidade
e de uso de analgésicos opióides (do tipo
da m
morfina) no período
p
pós--operatório. Realizado em
e Seul, na Coréia, o ttrabalho env
volveu
108 crianças co
om idades entre 4 m
meses e nove anos que haviam
m sido ope
eradas
unilatteralmente de
d hérnia in
nguinal. As ccrianças hav
viam sido dis
stribuídas alleatoriamentte em
grupo
os submetid
dos ao uso do
d emplastro
o de capsaic
cina ou ao uso
u
de emp lastro placebo 30
minutos antes da
a indução da
a anestesia, os quais fora
am mantidos por 8 hora
as após a cirrurgia.
Fatorres como choro, agitaçã
ão e postura
a foram obse
ervados 10 e 60 minuto
os e 6 e 24 horas
pós-o
operatórias. Para que as
s crianças n
não tivessem
m nenhum de
esconforto d
devido ao método
m
de pe
esquisa, uma
a enfermeira
a, alheia aoss tratamento
os, sempre ministrava
m
an
nestésicos por
p via
intram
muscular quando o índic
ce usado parra avaliar a dor atingia o valor 6, ind
dicativo de dor.
d
O
que ffoi observado
o foi um con
nsumo total de anestésic
co (meperidina) significa
ativamente menor
m
no grrupo que havia recebido
o o emplastrro com capsaicina, da mesma
m
forma
a como os ín
ndices
de av
valiação da intensidade
e da dor tam
mbém foram
m menores na
n 6ª e na 24ª hora após a
cirurg
gia. Entretanto, no período pós-o
operatório im
mediato (10
0 e 60 min
nutos) não foram
obserrvadas diferrenças neste
es índices. D
De acordo co
om os dados
s, terapias a
alternativas como
essa podem ser eficazes
e
não
o somente pa
ara diminuirr a dor pós-o
operatória, m
mas também
m para
dimin
nuir o uso de
d medicam
mentos opióiides em cria
anças e, conseqüentem
mente, o risco de
ocorrrência de effeitos advers
sos colatera is. Contudo, outras pes
squisas são necessárias
s para
deterrminar quais
s mecanismo
os biológicos estão envollvidos neste efeito.
Autorres e proced
dência do esttudo: KYO S
S. KIM, DONG W. KIM AN
ND YEON K. YU - Deparrtment
of An
nesthesiology
y, Hanyang University H
Hospital, Seoul, Korea;
Referrência: The effect of ca
apsicum plasster in pain after inguin
nal hernia rrepair in chiildren.
Paediiatr Anaesth, City, v. 16, p. 1036-41
1, Oct, 2006
6. n. 10.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
3. Mu
ulheres sofre
em mais de dores
d
múscu
ulo-esqueléticas crônicas
s do que hom
mens
Dois estudos pu
ublicados re
ecentemente
e na Holanda abordara
am a preva
alência de dores
músc
culo-esqueléticas crônica
as (DMC) em
m um grupo populaciona
al composto
o por 909 ho
omens
e 117
78 mulheres, com idades
s variando e
entre 25 a 65
5 anos. As dores com du
uração de mais de
3 me
eses foram definidas com
mo DMC, e ce
erca de 45%
% das mulheres entrevisstadas queixa
aramse de
e algum tipo
o de DMC, co
ontra 39% d
dos homens. Um dos es
studos, realizzado por me
eio de
questtionários, av
valiou dez lo
ocais anatôm
micos (pescoço, ombros, parte supe rior e inferio
or das
costa
as, pulso/mã
ão, cotovelo, quadril, to
ornozelo, joe
elhos e pés)
) e mostrou
u que as DM
MC no
sexo feminino oc
correm com maior freqü
üência nos quadris e nos
s pulsos/mã os, enquantto que
dores
s nos joelho
os e na parte
e inferior da
as costas acometem ambos os sexo
os sem diferrenças
signifficativas. Contudo, segundo os auto res discutira
am em outro
o artigo, as d
diferenças se
exuais
nas D
DMC não podem ser explicadas
e
p
pela idade, uso de tabaco, excessso de peso, nível
educa
acional, ativ
vidades físiicas ou cattastrofização
o da dor. Muito emb
bora a ativ
vidade
profis
ssional poss
sa explicar algumas
a
dass diferenças
s entre a prrevalência da
as DMC enttre os
sexos
s, o papel do
o trabalho na
a DMC apare
entemente é muito mais
s complexo. Alguns fatorres de
risco como peso e idade esttão associad
dos às DMC somente na
as mulheres,, enquanto que a
catas
strofização da
d dor está muito maiss fortemente
e associada às DMC no
os homens. Esses
estud
dos vêm se
e somar às
s várias lin has de pes
squisa que objetivam compreender as
difere
enças gênerro-dependen
ntes na oco rrência de dores
d
crônic
cas e o dessenvolvimen
nto de
estratégias sexo--específicas de prevençã
ão e recupera
ação dos pacientes.
Autorres e proced
dência do es
studo: Hann eke A.H. Wiijnhoven (a,b); Henrica C.W. de Ve
et (b);
Susan J. Picavet (a,*) – (a) National Insstitute of Pu
ublic Health and the Env
vironment, Center
C
for P
Prevention and
a
Health Services Re
esearch, The
e Netherlands; (b) EM
MGO Institute
e, VU
Unive
ersity Medica
al Center, Th
he Netherlan
nds;
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Referrências: 1) Wijnhoven, HA; De Ve
et, HC; Pica
avet, HS. Prrevalence o
of Musculosk
keletal
Disorrders Is Sy
ystematically
y Higher in
n Women Than
T
in Men. Clinical Journal of Pain.
S. Explainin
22(8)):717-724, October 200
06; 2) Wijnh
hoven, HA; De Vet, HC
C; Picavet HS
ng sex
differrences in ch
hronic muscu
uloskeletal p
pain in a ge
eneral popullation. Pain,, City, v. 12
24, p.
158-6
66, Sep, 200
06ª, n1-2.
4. De
emonstração
o da ação seletiva
s
de triptanos sobre subtipo
os específico
cos de recep
ptores
serottoninérgicos presentes no
n tálamo ssomatosenso
orial pode au
uxiliar o dessenvolvimen
nto de
novas
s drogas antti-migrâneas
s
A lite
eratura científica tem sug
gerido que o
os medicame
entos triptanos, os quaiss são agonisttas de
recep
ptores seroto
oninérgicos 5-HT1B/1D e são efetiv
vos em alivia
ar migrânea
as agudas, podem
p
atuarr diretamentte sobre o sistema
s
trige
eminovascular. Utilizand
do um mode
elo de nocicepção
trigem
minovascula
ar in vivo, os
s pesquisado
ores Kevin Shields
S
e Petter Goadsby
y observaram
m pela
prime
eira vez um efeito dos triptanos no tálamo somatosensorial por mecaniismos envolv
vendo
recep
ptores serotoninérgicos dos tipos 5
5-HT1A/1B/1
1D, o que fornece
f
nov
vas pistas para
p
a
comp
preensão dos
s efeitos dos
s medicamen
ntos usados para o tratamento de m
migrâneas.
Autorres e proced
dência do estudo: Kevin G. Shields and Peter J. Goadsby - Headache Group,
G
Instittute of Neurrology and The
T
Nationall Hospital fo
or Neurology
y and Neuro
osurgery, Lo
ondon,
UK;
Referrência:
S
Serotonin
receptors
modulate
trigeminovascular
responses
in
ventrroposterome
edial nucleu
us of thala
amus: a migraine
m
target? Neurrobiol Dis. 2006
Sep;2
23(3):491-5
501.
5. Trrabalho mos
stra inibição
o da hipera lgesia induz
zida por esttreptozotocin
na por inibidores
seletiivos para a ciclooxigen
nase-2 (COX
X-2) – have
eria particip
pação da via
a eicosanóid
de na
neuro
opatia diabética?
Uma das complicações mais
s comuns asssociadas à diabetes é a neuropattia diabética
a. Seu
tratamento é ex
xtremamente difícil e n
normalmentte é resistente a analg
gésicos e drogas
d
antiin
nflamatórias não-esteroidais (AINES
S) e opióides, comumen
nte usados n
no tratamen
nto da
dor a
aguda. Rece
entemente foi demons trado que a proteína responsáve l pela exprressão
genéttica da enziima ciclooxigenase-2 (C
COX-2) na medula
m
espinal apresen
nta-se aume
entada
em rratos tratado
os com estrreptozotocin
na, os quais
s desenvolve
em neuropattia diabética
a, em
comp
paração com
m a expressã
ão da forma constitutiva
a desta enzim
ma (a COX-1
1). Pesquisa
adores
da U
Universidade de Hiroshima, no Ja pão, avaliarram quais isoformas d
de COX esttariam
envolvidas na hip
peralgesia mecânica
m
indu
uzida pela in
njeção intrap
peritoneal de
e estreptozottocina
mg/kg). Qua
atro semanas
s após esse tratamento,, inibidores seletivos
s
parra a COX-1, COX(75 m
2 e C
COX-3, foram
m administra
ados por via intratecal. Foi observad
do que os in
nibidores seletivos
da CO
OX-2 SC-58125 e NS-39
98 reduziram
m, de forma significativa, a hiperalge
esia mecânic
ca, ao
contrrário do inibidor de COX-1 SC-56
60 e do in
nibidor de COX-3
C
aceta
aminofeno. Estes
resulttados indica
am que a ad
dministração
o intratecal de inibidore
es seletivos para COX-2
2 tem
efeito
o anti-hipera
algésico na sensibilizaçã
s
ão mecânica induzida po
or estrepzoto
ocina, o que
e pode
ser interpretado como um papel funda
amental desta isoforma
a da COX n
neste mode
elo de
hiperralgesia ass
sociado à neuropatia diabética, levantando novas posssibilidades para
desen
nvolvimento de terapias para a pato
ologia.
Nota da redação: Trabalhos têm demon
nstrado que a administra
ação intradé
érmica do in
nibidor
não-s
seletivo de COX
C
indome
etacina, nas doses de 1 a 10000 ng, não afeta
am a hiperalgesia
induz
zida pela in
njeção de estreptozoto
ocina (Ahlg
gren e Levine, 1993).. Além disso, a
administração intratecal de cetorolaco, outro inibido
or não-selettivo de COX,, na dose de 100
μg, n
não apresentta efeito na alodinia tácctil induzida por estrepto
ozotocina em
m ratos (Calcutt e
Chap
pan, 1997). Com
C
base ne
estes estudo
os anteriores
s e nos dado
os demonstrrados no pre
esente
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traba
alho, podemo
os sugerir qu
ue o efeito a
anti-hiperalg
gésico demon
nstrado aquii não seria devido
d
à inib
bição da COX
X-2 mas, sim
m, à ativação
o da via arginina/óxido nítrico
n
(NO)//cGMP.
Autorres e proce
edência do estudo: Ak
ki Matsunag
ga, Masashi Kawamoto
o, Seiji Shirraishi,
Toshiimichi Yasu
uda, Seiji Kajiyama,
K
S
Shigeaki Ku
urita, Osafu
umi Yuge - Departme
ent of
Anestthesiology and
a
Critical Care, Divisiion of Clinic
cal Medical Science, Gra
raduate Scho
ool of
Biomedical Science, Hiroshim
ma University
y.
Referrência: Intra
athecally adm
ministered C
COX-2 but not
n COX-1 or
o COX-3 inh
hibitors atte
enuare
strep
ptozotocin-induced mech
hanical hype
eralgesia in rats. Europe
ean Journal of Pharmac
cology
xx (2
2006) xxx-xx
xx.
6. De
escoberto um
m novo modu
ulador endóg
geno das via
as opióides – a opiorfina
Pesqu
uisadores frranceses isolaram e carracterizaram uma moléc
cula encontrrada na saliva de
obre a via opioidérgica
huma
anos que tem efeito mo
odulatório so
o
. Batizada d
de opiorfina,, essa
molécula modula
a a ativação das vias op
pióides por in
nibir as ectopeptidases rresponsáveis pela
degra
adação da encefalina. Po
or meio dessse mecanism
mo, esse med
diador é cap
paz de poten
nciar a
analg
gesia induzid
da pelos op
pióides endó
ógenos. Em modelo de dor induzid
da por estímulos
mecâ
ânicos em ra
atos, a opiorrfina apresen
ntou efeito analgésico
a
co
om potência
a semelhante
e à da
morfiina. Esta descoberta
d
poderá leva
ar ao dese
envolvimento
o de uma nova class
se de
analg
gésicos, que devem atua
ar potenciand
do as vias opióides endó
ógenas.
Autorres e proced
dência do esttudo: Anne W
Wisner(*), Evelyne
E
Dufo
our(*), Micha
aël Messaou
udi(†),
Amine Nejdi(†), Audrey Marcel(*), Marie
e-Noelle Ung
geheuer(‡) and Catheri ne Rougeot((*)(§)
– (*))Laboratoire de Pharmac
cologie des R
Regulations Neuroendoc
crines, Instittut Pasteur, Paris,
Franc
ce; (†)ETAP
P-Ethologie Appliquée, Vandoeuv
vre-lès-Nancy
y, France; (‡)Investig
gation
Cliniq
que et Appuii à la Recherrche (ICARe)), Centre Mé
édicale, Institut Pasteur, Paris, Franc
ce;
Referrência: Hum
man Opiorph
hin, a natu
ural antinociiceptive modulator of opioid-depe
endent
pathw
ways. Proc Natl
N
Acad Sci U S A. 200 6 Nov 21;10
03(47):1797
79-84.
7. Es
stimulação elétrica trans
scutânea (TE
ENS) reduz hiperalgesia
h
por ativar rreceptores GABAA
G
na medula espina
al
ora vários sejam
s
os me
ecanismos p
propostos pa
ara explicar a analgesia
a provocada
a pelo
Embo
méto
odo de estimulação elétrica tran
nscutânea (TENS), pou
ucos estudo
os têm utilizado
abord
dagens farm
macológicas associadas a métodos bioquímicos para expliccar tal fenôm
meno.
Em um trabalho publicado
o recenteme
ente, pesqu
uisadores am
mericanos a
associaram estas
erimentais para
p
demonsstrar que rec
ceptores GABAérgicos d o tipo A (GA
ABAA)
ferram
mentas expe
prese
entes na me
edula espinal teriam exttrema imporrtância na analgesia ind
duzida pelo TENS.
T
Apesa
ar de já ter sido sugerid
da anteriorm
mente a partiicipação destes receptorres em seu efeito,
e
esta foi a primeirra vez que se
s quantifico
ou os níveis de liberação
o de GABA n
na medula espinal
o de TENS. De
D fato, dem
monstrou-se que o TENS
S de alta inttensidade prrovoca
após a utilização
uma liberação sig
gnificativa de GABA na m
medula espinal, o que não foi observ
rvado com o TENS
de ba
aixa intensidade. No entanto, tantto a analge
esia provocada pela esttimulação de
e alta
quanto de baixa
a intensidade
e foram anttagonizadas pelo antagonista de re
eceptores GABAA
G
bicuc
culina. Este resultado contraditório pode estarr associado a uma limittação no método
m
utiliza
ado para se quantifica
ar o GABA na medula. Em conclusão, os re
esultados obtidos
sugerrem forteme
ente que a liberação esspinal de GA
ABA e ativaç
ção de rece ptores GABA
AA na
medu
ula espinal é o mecanism
mo pelo qual o TENS reduz a hiperalgesia.
Autorres e proced
dência do estudo: Y. M aeda, T.L. Lisi,
L
C.G.T. Vance, K.A.. Sluka - Ph
hysical
Thera
apy and Reh
habilitation Science
S
Grad
duate Program, Neurosciience Gradua
ate Program
m, Pain
Resea
arch Program
m, University
y of Iowa, Io
owa City, US
SA;
Referrência: Rele
ease of GAB
BA and activ
vation of GA
ABA(A) in th
he spinal co
ord mediate
es the
effectts of TENS in
n rats. Brain
n Res. 2007 M
Mar 9;1136((1):43-50.
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8. Pa
articipação de
d adrenoce
eptores do tipo β2 na sintomatolo
ogia causad
da por deso
ordens
temp
poromandibu
ulares pode explicar p
porque algu
uns casos são pouco responsivo
os ao
tratamento com antiinflamatórios não-essteroidais (A
AINEs)
As d
desordens te
emporomand
dibulares (D
DTMs) são condições dolorosas
d
q
que envolve
em os
músc
culos da mastigação e a articulação
o temporomandibular (A
ATM) e afeta
am cerca de
e 12%
da po
opulação. Uma vez que
e nem todoss pacientes portadores de DTMs sã
ão responsiv
vos ao
tratamento com medicamentos antiinfla
amatórios nã
ão-esteroidais (AINEs), drogas com
m ação
em o
outros sistem
mas envolviidos na etio
ologia da do
or poderiam ser eficaze
es para trattar as
desorrdens sintomáticas. De
essa manei ra, trabalho
o realizado por Rodrig
gues e cols
s., da
Faculldade de Od
dontologia de Piracicaba
a - UNICAMP, teve com
mo objetivo validar o modelo
m
animal (em rattos) de hip
peralgesia n
na ATM ind
duzida por carragenina
a e investig
gar o
drenoceptore
es β neste fenômeno. A hiperalges
sia foi
envolvimento da norepinefrina e dos ad
induz
zida por inje
eção de sero
otonina (5-H
HT) 1 hora após a injeção de carrragenina na ATM.
Tanto
o a adminis
stração sistê
êmica quantto local de indometacina (um AIN
NEs não-seletivo)
mportamentto de
atenu
uou signific
cantemente a hiperalg esia na AT
TM, avaliad
da pelo com
sacud
didelas e inclinação da cabeça do animal parra o lado onde foram administrados os
estím
mulos inflam
matórios. Alé
ém disso, a depleção de norepiinefrina ou o bloqueio
o dos
adren
noceptores β2, promo
ovidos pela
a administração de guanetidina
a ou ICI118.55
respe
ectivamente,, também fo
oi capaz de rreduzir a hip
peralgesia na
a ATM. O esttudo em que
estão,
porta
anto, demon
nstra a valid
dade do mo
odelo anima
al de hipera
algesia na A
ATM induzida por
carra
agenina, po
ossibilitando a investtigação dos
s mecanism
mos particiipantes da dor
temp
poromandibu
ular de origem inflamató
ória e o teste de diferen
ntes tipos de
e analgésicos
s com
ação periférica. Ainda,
A
também sugere q
que a ativaç
ção dos adre
enoceptores do tipo β2 locais
contrribui para a hiperalgesia
a inflamatór ia na ATM, o que pode ter relevân
ncia clínica para
p
o
tratamento das DTMs
D
doloros
sas pouco re
esponsivas aos
a AINEs.
Autorres e proced
dência do estudo: Rodrig
gues LL, Oliv
veira MC, Pe
elegrini-da-S
Silva A, de Arruda
A
Veiga
a MC, Parada
a CA, Tambe
eli CH. - Dep
partment off Physiology, Laboratory of Orofaciall Pain,
Facullty of Dentistry of Piracic
caba, Univerrsity of Camp
pinas-UNICA
AMP, Sao Pau
ulo, Brazil;
Referrência: Perip
pheral sympa
athetic comp
ponent of th
he temporom
mandibular jo
oint inflamm
matory
pain in rats. J Pain. 2006 Dec
c;7(12):929 -36.
Re
evisão do Mês
M
9. Se
eria a enzima
a Prostaglandina E sintasse-1 um nov
vo alvo para o tratamentto da dor?
A enz
zima prostag
glandina E siintase-1 miccrossomal (m
mPGES-1) é a responsáv
vel pela sínte
ese de
prosttaglandina E2 (PGE2) a partir da PG
GH2 formada
a pela ação das
d ciclooxig
genases (CO
OX). O
uso terapêutico de inibidores da COX
X é limitad
do pelos se
eus efeitos adversos, muito
come
entados rece
entemente. Já
J que a PGE
E2 é um dos
s principais mediadores
m
rresponsáveis pela
hiperralgesia infla
amatória, a indústria farrmacêutica atualmente busca o dessenvolvimen
nto de
um in
nibidor seletivo para a enzima mPGE
ES-1. A espe
erança é que
e este tipo d
de droga possa ter
um e
efeito analgésico semelhante ao d
dos inibidore
es da COX,, porém com
m menos efeitos
e
adverrsos. Esse é o assuntto de uma recente rev
visão public
cada no perriódico Tren
nds in
Pharm
macological Sciences, na
a qual os au
utores questtionam a pos
ssível eficiên
ncia deste tipo de
droga
a, com bas
se nos expe
erimentos re
ealizados atté o mome
ento. Enqua nto não ex
xistem
inibid
dores seletiv
vos para a mPGES-1,
m
oss estudos desta enzima
a têm sido rrealizados usando
ES-1 inativa
camu
undongos ge
eneticamente
e modificado
os que tivera
am o gene para
p
a mPGE
ado. O
que ttem sido observado nes
stes estudoss é que a PG
GH2 formada pela ativa
ação da COX
X, não
sendo
o usada pe
ela mPGES--1, acaba ssendo meta
abolizada por outras e
enzimas do
o tipo
prosttaglandina-sintases. Há, portanto, u
um desvio no destino da
a PGH2, que
e passará a servir
para a síntese de outros eicosanóides
e
s, como tro
omboxanas e prostacicllinas. A principal
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questtão levantad
da no artigo é que este redirecionamento da produção de mediadores varia
confo
orme o tecido, ou mes
smo conform
me a linhag
gem dos camundongos utilizados. Se o
mesm
mo ocorrer na
n inibição da mPGES-1 por inibidorres seletivos, ficará muitto difícil prev
ver os
efeito
os adversos, já que estes podem variar confo
orme o indiv
víduo ou co
onforme o estado
e
metabólico do tec
cido.
Autorres e procedência do estudo:
e
Klau
us Scholich and Gerd Geisslinger
G
- Pharmazen
ntrum
Frank
kfurt, ZAFES
S, Klinikum der Johann
n Wolfgang Goethe-Univ
versität Fran
nkfurt, Fran
nkfurt,
Germ
many;
Referrência: Is mPGES-1
m
a promising
p
ta
arget for pa
ain therapy? TRENDS in
n Pharmacological
Scien
nces (2006) Vol.27 No.8; 399-401.
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