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1. Pontaria con
ntra a dor: artigo da Scientific American Brasil
B
conta
a a história
a dos
medicamentos antiinflamatórios e come
enta o atual estágio da
a pesquisa d
de fármacos
s com
meno
os efeitos colaterais
A ed
dição de fev
vereiro (200
07) da revissta Scientifi
fic American
n Brasil apre
resentou o artigo
“Ponttaria contra a Dor”, que
e aborda a h
história da descoberta
d
e caracteriza
ação de fárm
macos
que atuam sobrre as substâ
âncias conhe
ecidas como
o prostaglan
ndinas. Esta
as substâncias se
mostraram extre
emamente importantes na fisiologiia devido à sua particiipação em vários
v
proce
essos biológiicos, como a dor, a febrre e a inflam
mação. Entre os medicam
mentos que atuam
a
sobre
e as prostag
glandinas, principalment
p
te inibindo sua síntese, se enconttram a aspirrina e
outro
os fármacos conhecidos como antiin flamatórios não-esteroid
dais (AINEs)). Seu mecanismo
de aç
ção envolve
e o bloqueio
o de duas e nzimas que agem no início da via
a de produção de
prosttaglandinas, as ciclooxig
genases 1 e 2 (COX-1 e COX-2). Entretanto,
E
u
uma vez que tais
enzim
mas são imp
portantes pa
ara vários prrocessos fisiiológicos (prrodução da camada de muco
que protege o estômago,
e
por exempl o), sua inib
bição causa inúmeros efeitos cola
aterais
indes
sejáveis. O objetivo da
a reportage
em foi principalmente divulgar esstudos de novos
fárma
acos seletivos para enz
zimas direta
amente rela
acionadas à produção d
da prostagla
andina
respo
onsável pela
a gênese da
a dor, como
o a enzima prostaglandina E sintasse-1 microssomal
(mPG
GES-1), uma vez que tais mediccamentos apresentariam
m menos e
efeitos colatterais.
Contu
udo, embora
a o artigo te
enha focaliz ado a história e a desc
coberta desttes fármacos
s com
ação mais específica, ficaram
m faltando m
mais informa
ações relacio
onadas às n
novas pesquisas e
achad
dos sobre os
s mediadores
s envolvidoss na gênese da dor inflam
matória.
Nota da redaçã
ão: Veja mais sobre os medicam
mentos com
m ação sob
bre a síntes
se de
prosttaglandinas em nossas edições
e
passsadas. Em várias
v
ocasiõ
ões tais med
dicamentos foram
centrro de polêmicas e, nos últimos tem
mpos, foram
m descoberta
as evidênciass de aumen
nto de
risco de eventos
s cardiovascu
ulares deleté
érios por aç
ção destas drogas
d
antiin
nflamatórias
s nãoesterroidais. Ainda
a, veja mais
s sobre a mP
PGES-1 em nossa
n
edição 79.
Referrência: Arthrritis & Rheum
matism. 200
06; 26(1): 69
9-78.
Fonte
e: Scientific American
A
Brrasil, 2007, ffevereiro nº 57
2. Attirar em monstros ajuda
a a diminuirr a dor – o mundo virtu
ual pode serr um instrum
mento
intere
essante para
a diminuir a dor e desco nforto de pa
acientes vítim
mas de queim
maduras
Uma equipe do Adelaide´s
A
Hospital,
H
na Austrália, ve
erificou que o mundo viirtual pode ajudar
a
a dim
minuir a dorr em criança
as vítimas d
de queimadu
uras. Assim, jogos eletrrônicos pode
em se
torna
ar um instru
umento auxiliar para d iminuir o so
ofrimento e o desconfo
orto de pacientes
intern
nados. Sete crianças com
m idade enttre 5 e 18 an
nos tiveram as roupas trrocadas enquanto
jogav
vam videoga
ames. Embo
ora todas as crianças av
valiadas hou
uvessem sido
o medicadas
s com
droga
as analgésicas, as que estavam
e
con
ncentradas no
n contexto dos jogos d urante a tro
oca de
roupa
as registrarram menor dor do qu
ue quando não estavam entretida
as em atira
ar em
mons
stros ou alienígenas. Parra avaliar a iintensidade da dor, os membros
m
da equipe utiliz
zaram
escalas nas quais figuras representa
avam difere
entes graus de sensaçção doloros
sa. O
pamento utillizado consis
stia em fone
es de ouvido
o e duas telas de comp
putador acop
pladas
equip
de modo que as crianças fica
avam pratica
amente “imersas” no mu
undo virtual, na companh
hia de
perso
onagens com
mo monstros
s e aliens. T
Também fora
am comparadas as resp
postas de crianças
que apenas hav
viam tomad
do analgésiccos e crianças medicadas que jo
ogavam os jogos
eletrô
ônicos, e, ao
o serem perguntadas so
obre o quão intensa foi a dor sentid a durante a troca
das rroupas, as últimas tamb
bém mostrarram ter senttido menos dor.
d
Liz McA
Arthur, enferrmeira
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espec
cialista no manejo de dor do Ho
ospital Alderr Hey, em Liverpool, d
diz que “jog
gos e
distra
ações interfe
erem na tran
nsmissão da dor. Além disso,
d
o que causa stresss nas criança
as é a
ansie
edade e as lembranças
s de situaçõ
ões dolorosas. Assim, a distração
o também ajuda.
a
Quan
ndo pedimos para algumas crianças imaginarem-se em lugares diferente
es, a dor tam
mbém
parec
ce ter dimin
nuído”. Já a doutora A nn Goldman
n, consultora
a em cuidad
dos paliativos do
Greatt Osmond St
S Hospital, em
e Londres, completa dizendo
d
que o procedime
ento “depende da
idade
e da criança. De qualquer maneira, ajuda a concentrar sua
as mentes e relaxar”. Outros
O
relato
os e vários
s trabalhos científicos também in
ndicam o efeito
e
da diistração sob
bre a
trans
smissão da dor
d
e as pe
esquisas nesste campo certamente
c
auxiliam a ccompreensão dos
meca
anismos pelo
os quais o cé
érebro constrrói a percepção da dor.
3. Ma
aconha dimiinui dor neu
uropática em
m pacientes HIV-positivo
os – a polêm
mica em torno do
uso m
medicinal da Cannabis es
stá longe de
e terminar
De ac
cordo com pesquisadore
p
es da Univerrsidade da Califórnia,
C
em São Franccisco, EUA, o uso
medicinal da ma
aconha pode
e ajudar a rreduzir a do
or em tecidos periférico
os provocad
da por
danos nos nervos
s em pacientes soroposiitivos. Duran
nte dois anos, 50 indivíd
duos soropos
sitivos
que tinham forttes dores de
d cabeça ccausadas pela medicaç
ção contra a doença foram
acom
mpanhados. Para metad
de dos parrticipantes, escolhida aleatoriamen
nte, foram dados
cigarros de maco
onha com te
eor de 3,5% de tetrahidrocanabinol (THC), a su
ubstância atiiva da
droga
a. A outra metade
m
receb
beu cigarross sem efeito algum (plac
cebo). Duran
nte cinco dia
as, os
volun
ntários fumaram três vezes por dia, às 8, às 14 e às 20 horras. De acorrdo com o es
studo,
no p
primeiro dia, pelo menos metade dos particiipantes que fumaram maconha re
elatou
reduç
ção de cerc
ca de 72% na dor, enq
quanto que,, nas pessoas que fum
maram place
ebo, a
reduç
ção foi de 15%. Cinco dias
d
depois, 34% das pe
essoas que fumaram ma
aconha relataram
uma redução média da dor. Entre
E
o grup
po que fumou placebo es
ste número fficou em 17%
%. Os
resulttados mostrraram que os
o efeitos prroduzidos pe
elo uso da maconha fo
oram equivalentes
aos d
dos analgésic
cos receitados para este
e tipo de dor. Esse estud
do se soma aos vários outros
o
traba
alhos que de
emonstram os
o possíveis benefícios do
d uso da maconha para
a o tratamen
nto de
algun
ns problema
as dolorosos. Entretanto
o, embora os
o dados mo
ostrados sejjam confiáv
veis, a
polêm
mica em torn
no do assuntto ainda está
á longe de te
erminar...
Autorres e proced
dência do estudo:
e
D.I. Abrams, MD;
M
C.A. Jay
y, MD; S.B. Shade, MP
PH; H.
Vizos
so, RN; H. Reda,
R
BA; S.
S Press, BS ; M.E. Kelly
y, MPH; M.C
C. Rowbotha
am, MD; and
d K.L.
Peterrsen, MD - From
F
the Co
ommunity C
Consortium, Positive Hea
alth Program
m (D.I.A., S.B.S.,
S
H.V., M.E.K.), Hematology-O
H
Oncology (D
D.I.A., M.E.K
K.), and Neu
urology (C.A
A.J.), Divisio
ons at
San F
Francisco Ge
eneral Hospiital; and De
epartments of
o Medicine (D.I.A., S.B
B.S., H.V., M.E.K.)
M
and Neurology (C.A.J.,
(
H.R., S.P., M.C
C.R., K.L.P.)), and the UCSF Pain Clinical Res
search
Cente
er (H.R., S.P
P., M.C.R., K.L.P.),
K
Unive
ersity of Caliifornia San Francisco;
F
Referrências: Can
nnabis in paiinful HIV-asssociated sen
nsory neurop
pathy A rand
domized pla
acebocontrrolled trial. Neurology
N
20
007;68:515–
–521.
4. Us
so de analgé
ésicos comun
ns pode ser rrelacionado ao aumento
o de risco de
e desenvolvim
mento
de hipertensão
Os a
analgésicos não narcóticos (corticó
óides ou do
o tipo da aspirina ou dipirona) sã
ão os
medicamentos mais
m
utilizados para o tratamentto e contro
ole da dorr. Um grup
po de
pesqu
uisadores am
mericanos analisou o usso destes medicamentos
s em mais d
de 16 mil ho
omens
sadio
os e o assoc
ciou ao risco
o de desenv
volvimento de
d hipertensã
ão (pressão alta). No estudo
e
foram
m verificado
os os med
dicamentos acetaminofe
eno (parace
etamol), asspirina e outros
o
antiin
nflamatórios não-estero
oidais. Segu
undo os dad
dos colhidos
s, a freqüê ncia de uso
o dos
analg
gésicos estud
dados pode ser associad
da a um mod
derado aumento no riscco de hiperte
ensão.
Mais ainda, os au
utores sugerrem, de um ponto de vista de saúd
de pública, q
que estes ag
gentes
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devem
m ser usado
os com extrrema cautela
a, visto que são os med
dicamentos mais prescrritos e
utiliza
ados.
Autorres e proced
dência do es
studo: John P. Forman,, MSc, MD; Eric B. Rim
mm, ScD; Ga
ary C.
Curha
an, MD, ScD
D - Channin
ng Laboratorry, Departm
ment of Mediicine, Brigha
am and Women’s
Hospital and Ha
arvard Medic
cal School ((Drs Forman
n, Rimm, and Curhan)); Renal Div
vision,
Depa
artment of Medicine,
M
Brrigham and Women’s Hospital
H
(Drs
s Forman a
and Curhan); and
Depa
artments of Epidemiolog
gy (Drs Form
man, Rimm, and Curhan) and Nutrrition (Dr Riimm),
Harva
ard School of
o Public Hea
alth, Boston, Mass;
Referrência: Frequency of An
nalgesic Use
e and Risk of
o Hypertens
sion Among Men. Arch Intern
I
Med. 2007;167:3
394-399.
5. Es
studo mostra
a eficácia de técnica alte
ernativa de acupuntura
a
para
p
tratame
ento de cond
dições
dolorrosas orofaciais
A acu
upuntura é um
u procedim
mento terapê
êutico pratica
ado há mais de 2.000 an
nos, e existe
e uma
ampla variedade de técnicas de execuçã o. Dentre es
stas, encontra-se a Juci,, uma variaç
ção da
técnic
ca tradiciona
al que significa “acupun
ntura contra
alateral”, na qual a agu
ulha é inserida no
acupo
oint da doen
nça a ser tra
atada, porém
m no local corresponde
c
nte do lado oposto do corpo.
c
Pesqu
uisadores ja
aponeses obs
servaram qu
ue a técnica Juci e a téc
cnica conven
ncional prod
duzem
efeito
os analgésic
cos similares
s na região da face. Esse fato é in
nteressante ttanto por se
er útil
para o tratamentto de dores orofaciais,
o
q
quanto em ca
asos nos qua
ais a acupun
ntura tradicio
onal é
contrra-indicada, como na pre
esença de in
nfecção local, traumas e anomalias.
Autorres e proced
dência do esttudo: Kosuk
ke Miura (1,3
3), Tomohiro
o Ohara (2,3
3), Jorge L Zeredo
Z
(3), Yukio Okad
da (3), Ka
azuo Toda (3), and Koji
K
Sumika
awa (1) – (1) Divisio
on of
Anestthesiology, Nagasaki University
U
G
Graduate Sch
hool of Biomedical Sciiences, Nagasaki,
Japan
n; (2) Divisio
on of Oral an
nd Maxillofa cial Surgery
y, Nagasaki University
U
Gr
Graduate Sch
hool of
Biomedical Scien
nces, Nagas
saki, Japan;; (3) Divisiion of Integrative Sen
nsory Physio
ology,
Naga
asaki Univers
sity Graduate
e School of B
Biomedical Sciences,
S
Na
agasaki, Japa
an;
Referrência: Effec
cts of traditiional “Juci” (contralaterral acupunctture) on oro
ofacial nocice
eptive
behavior in the ra
at. J Anesth (2007) 21:3
31–36.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Lacosamide re
eduz dor causada por arttrite reumato
oide
do recente realizado
r
em
m conjunto p
por pesquisad
dores da Ale
emanha e da
a França mo
ostrou
Estud
que o lacosamid
de, um me
edicamento que tem se
s mostrado
o eficaz em
m diminuir a dor
m modelos animais de d or inflamató
ória e dor ne
europática d
diabética, e capaz
experrimental em
de diminuir a do
or neuropátic
ca em huma
anos, també
ém diminui a dor em an
nimais com artrite
a
de modo comparrável à morfiina ou dicloffenaco. Os resultados su
ugerem que o lacosamid
de age
por m
meio de vário
os mecanism
mos para dim
minuir a dor nos animais.
Nota da redação
o: Um fato interessante com relaçã
ão à esta pe
esquisa é qu
ue mostrou que o
lacosamide tem efeito anallgésico pote
ente durante
e as crises dolorosas com a artrrite já
instalada, do me
esmo modo que medica mentos com
mo a dipirona ou a morffina. Porém,, para
que se torne um
m medicame
ento passíve
el de ser utilizado
u
na clínica méd
dica, estudos que
mostrem sua efficácia duran
nte o uso ccrônico e/ou
u anteriorme
ente ao dessenvolvimento da
artritte para se avaliar,
a
além
m da possib
bilidade de causar
c
efeito
os adversoss, sua capac
cidade
preve
entiva de doenças osteoartríticas, sã
ão necessários.
Autorres e proced
dência do es
studo: Bettin
na Beyreuther (1), Noëlle Callizot (2
2), Thomas Stöhr
(1) – (1) Schw
warz BioScie
ences GmbH
H, Dept. Pharmacology
P
y/Toxicology
y, Germany
y; (2)
Neuro
ofit Parc d’In
nnovation, France;
F
Referrência: Antin
nociceptive efficacy
e
of la
acosamide in
n the monos
sodium iodoa
acetate rat model
m
for os
steoarthritis pain. Arthritis Research
h & Therapy 2007, 9:R14
4 doi:10.118
86/ar2121.
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7. Diimorfismo sexual
s
da do
or: mecanissmos endógenos inibitó
órios da dorr em fêmeas são
modu
ulados por opióides e dependem doss hormônios sexuais
Vário
os trabalhos têm mostrrado diferen
nças entre os
o sexos tan
nto em rela
ação à percepção
dolorrosa quanto em relação
o à analgesi a. Mais aind
da, muitas condições d
dolorosas crô
ônicas
têm s
sido observa
adas serem mais prevallentes em mulheres
m
e dados
d
experiimentais sug
gerem
que drogas ago
onistas opió
óides são m
mais potenttes nestas. Efeitos sem
melhantes foram
obserrvados em ratos fême
eas, que ge
eralmente apresentam
a
respostas comportame
entais
nocic
ceptivas maiores do que
e os machoss. A partir de
estas e de outras
o
evidê
ências, um estudo
e
em ra
atos machos
s e fêmeas foi
f realizado com o obje
etivo de verifficar se essa
a diferença sexual
s
existe
ente nos me
ecanismos en
ndógenos in ibitórios da dor é dependente de via
as opióides e se é
modu
ulada pelos hormônios sexuais.
s
Dro
ogas antagonistas de re
eceptores op
pióides (nalo
oxone,
naltre
exone, naltrrindol e norb
binaltorfimin
na, respectiv
vamente anttagonistas n
não-seletivo, mu-,
delta- e kappa-s
seletivos) fo
oram admin
nistradas inttraperitonealmente e av
valiou-se tanto a
duraç
ção quanto a contribuiçã
ão relativa d
destes recep
ptores na interfase obserrvada no tes
ste da
forma
alina. Os res
sultados mo
ostraram a p
participação conjunta de
e receptores do tipo kap
ppa- e
delta-opióides no
o período da interfase. Além disso
o, a adminis
stração de naloxone po
or via
intrattecal com o intuito de verificar
v
o ssítio de ação
o dos opióides nesta mo
odulação mo
ostrou
que ttais receptorres opióides estão princi palmente loc
calizados na medula esp
pinal. O fato de os
pesqu
uisadores te
erem realizad
do os experiimentos em animais gon
nadectomiza
ados ou não levou
à sug
gestão de que existe influência doss hormônios sexuais nos
s parâmetro
os analisados. Em
conclusão, o estudo em que
estão mostro
ou pela prim
meira vez o envolvimen
nto de recep
ptores
opióid
des espinais
s na interfas
se do teste d
da formalina
a principalmente em fêm
meas (devid
do aos
horm
mônios sexuais femininos). Os au
utores tamb
bém discute
em a posssibilidade de
e um
meca
anismo não-opióide, pro
ovavelmente via transmissão GABAé
érgica, ser rresponsável pelas
vias iinibitórias no
os animais machos.
m
UMOND (a),, M.-F. SPOO
Autorres e proced
dência do es
studo: I. GAU
ONER (b) AN
ND S. MARCHAND
(a,b*
*) - (a) Dé
épartement des Science
es de la Sa
anté, Université du Qu
uébec en AbitibiTémis
scamingue, 445 Bouleva
ard de l’Univ
versité, Rouy
yn-Noranda, Québec, Ca
anada; (b) Faculté
Fa
de M
Médecine, Université
U
de Sherbro
ooke, Neurrochirurgie, 3001, 12e
e Avenue Nord,
Sherb
brooke, Qué
ébec, Canada
a J1H 5N4;
Referrência: Sex differences
s in opioid--mediated pain
p
inhibito
ory mechan
nisms during
g the
interp
phase in the
e formalin tes
st. Neuroscie
ence xx (200
07) xxx artic
cle in press.
8. Be
enefícios verrsus efeitos adversos:
a
m
medicamento
os usados em
m desordenss cardiovasculares
prom
movem hipera
algesia
Droga
as como o in
nibidor da enzima angio
otensina (IEC
CA) captopril e o antago
onista do rec
ceptor
de angiotensina losartan são composttos usados para o tratamento de
e várias do
oenças
cardio
ovasculares.. O IECA, mas
m
não o antagonista
a do recepttor de angio
otensina, in
nibe a
enzim
ma responsá
ável pela con
nversão de a
angiotensina
a I em angio
otensina II, com conseq
qüente
inibiç
ção da degrradação da bradicinina pela enzima conversorra de angio
otensina (EC
CA). É
sabid
do que bradicinina é um potente me
ediador da dor inflamató
ória. Sendo a
assim, autorres do
departamento de
e farmacologia do Kastturba Medica
al College, na Índia, av
valiaram o efeito
dessa
as drogas na
a nocicepção
o induzida po
or estímulo térmico (no método da placa quentte) ou
químico (no mod
delo de con
ntorções com
m ácido acético) em camundongos . Três grupos de
animais recebera
am, por via intraperiton
neal, doses crescentes
c
de
d captopril (0.5, 1 e 2 mg /
Kg) e outros trê
ês grupos re
eceberam do
oses crescen
ntes de losa
artan (0.5, 1 e 2 mg / Kg).
Amba
as as drogas
s reduziram o tempo de
e reação à estimulação
e
térmica
t
nociiva no méto
odo de
placa
a quente. En
ntretanto, em
mbora no mé
étodo químic
co as drogas
s também te
enham reduz
zido a
latência para o início das contorções,
c
o captopril foi mais po
otente, indu
uzindo suste
entada
conto
orção sem re
elaxamento intermitente
e. Com base
e nestes dad
dos, os auto
ores sugerem
m que
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amba
as as drogas
s promovem
m efeito hipe
eralgésico, o que pode ser dar prov
vavelmente como
conse
eqüência do
o mesmo mecanismo
m
p
pelo qual a droga indu
uz efeitos b
benéficos sobre o
sistem
ma cardiovascular.
Autorres e proced
dência do es
studo: Rohitt, Rao C, Krrishna G - Department
D
of Pharmaco
ology,
Kastu
urba Medicall College, Ma
angalore 575
5 001;
Referrência: Effec
cts of captop
pril and losa
artan on thermal and ch
hemical indu
uced pain in mice.
n; 50 (2): 169-74.
Indian J Physiol Pharmacol.
P
2006
2
Apr-Jun
9. No
ovo antagonista seletivo
o para recepttores sensív
veis a ATP do
o tipo P2X7 apresenta efeitos
e
antiin
nflamatórios e analgésico
os
Os re
eceptores pa
ara ATP do tipo
t
P2X7 sã
ão encontrad
dos em células do sistem
ma imunológ
gico e
em c
células da glia do sis
stema nerv
voso central. Estudos em animaiis geneticam
mente
modificados que não expressam este re
eceptor já in
ndicavam o envolviment
e
to desta estrrutura
nflamação e na dor. Em
E
trabalho
o publicado no final de
d 2006, pe
esquisadores dos
na in
Laborratórios Abb
bott caracterrizam um no
ovo antagon
nista seletivo
o para recep
ptores P2X7,, o A740003, e avaliam seu efeito
o em modelo
os de dor neuropática e inflamatória
a. A administtração
deste
e antagonistta foi capaz
z de inibir a hipernoc
cicepção cau
usada tanto pela neuro
opatia
(indu
uzida pela ligadura do
o nervo ciá
ático), quan
nto pela in
nflamação ((em modelo
os de
carra
agenina e Ad
djuvante Completo de F
Freund-CFA). Interessan
ntemente, o fato desta droga
induz
zir analgesia
a mesmo qu
uando admi nistrada depois dos es
stímulos infla
amatórios chama
c
atenç
ção, já que indica que
e este antag
gonista poss
sui um efeito analgésicco possivelm
mente
indep
pendente do efeito antiin
nflamatório.
Autorres e proced
dência do estudo: Honorre P, Donnellly-Roberts D,
D Namovic MT, Hsieh G,
G Zhu
CZ, M
Mikusa JP, Hernandez G, Zhong C
C, Gauvin DM,
D
Chandra
an P, Harriss R, Medrano AP,
Carro
oll W, Marsh
h K, Sullivan JP, Faltyn
nek CR, Jarv
vis MF - Ne
euroscience Research, Global
G
Pharm
maceutical Research
R
and
d Developme
ent, Abbott Laboratories
L
, Abbott Parrk, Illinois;
Referrência:
A-740003
[N-(1-{[[(cyanoimino
o)(5-quinolin
nylamino)me
ethyl]amino}
}-2,2dimethylpropyl)-2
2-(3,4-imeth
hoxyphenyl))acetamide],, a novel and
a
selectiv
ve P2X7 rec
ceptor
antag
gonist, dose
e-dependentlly reduces n
neuropathic pain in the
e rat. J Pharrmacol Exp Ther.
2006 Dec;319(3)):1376-85.
10. R
Receptores metabotrópic
m
cos de gluta
amato do gru
upo I participam da ressposta nocice
eptiva
de orrigem inflamatória articu
ular em ratoss
É con
nsiderado na
a literatura científica
c
qu e as concen
ntrações do aminoácido
a
neurotransm
missor
glutamato aume
entam no corno
c
dorsa
al da medula espinal após uma inflamação. Este
otransmissorr pode liga
ar-se a doiss tipos de receptores para exerccerem sua ação,
neuro
ionottrópicos ou metabotrópicos. Recenttemente, alguns estudo
os têm dem
monstrado que os
recep
ptores gluta
amatérgicos metabotró picos do grupo
g
1 pa
articipam do
os processo
os de
trans
smissão da informação nociceptiva.. O trabalho
o elaborado por pesquissadores coreanos
lidera
ados por Kyu Sang Lee objet ivou verific
car se os receptoress metabotró
ópicos
glutamatérgicos dos tipos 1 (mGluR1
1) e 5 (mG
GluR5), os quais perte
encem ao grupo
metabotrópico 1,, estão envo
olvidos no de
esenvolvimento e manuttenção dos ssinais de dor e na
hiperralgesia mec
cânica secundária induzid
da por inflam
mação articu
ular. Para ta l, os antagonistas
glutamatérgicos seletivos pa
ara mGluR1
1 AIDA ((RS
S)-1-aminoin
ndan-1,5-diccarboxylic ac
cid) e
mGlu
uR5 MPEP (2-methyl-6-(p
phenylethyn
nyl)-pyridine) foram injetados intra-a
articularmen
nte 30
minutos antes da
a indução da inflamação articular po
or administra
ação de carra
agenina. Seg
gundo
os re
esultados ob
btidos, a ad
dministração
o intra-articu
ular do anta
agonista MP
PEP foi efica
az em
dimin
nuir tanto a indução quanto a m
manutenção da hiperallgesia inflam
matória artiicular,
sugerrindo que os
s receptores
s metabotróp
picos glutam
matérgicos do
d tipo 5 pe riféricos pos
ssuem
papel importante
e na dor inflamatória e que antag
gonistas seletivos pode
em ser pote
enciais
ferram
mentas terapêuticas parra uso na clí nica médica.
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Autorres e proced
dência do es
studo: Kyu S
Sang Lee, Ju
unesun Kim,, Young Woo
ok Yoon, Min
n-Goo
Lee, Seung Kil Hong, Hee Ch
hul Han * - D
Department of Physiolog
gy, Brain Korrea 21 Proje
ect for
Medic
cal Science, College of Medicine
M
and
d Neuroscien
nce Research Institute, Korea Unive
ersity,
Seou
ul 136–705, South
S
Korea
a;
Referrência: The peripheral role
r
of group
p I metabotrropic glutam
mate recepto
ors on nocice
eptive
behaviors in rats with knee jo
oint inflamm
mation. Neuroscience Lettters 416 (20
007) 123–12
27.
Re
evisão do Mês
M
11. R
Revisão disc
cute maneira
as de imped
dir o desenv
volvimento de
d infecçõess oportunista
as em
pacie
entes tratado
os com terap
pia anti-TNF
Como
o já discutid
do em ediçõe
es anteriore
es, as terapia
as anti-Fator de Necrosse Tumoral (TNF),
(
e adalimum
com o uso de medicamentos como iinfliximab, etanercept,
e
mab, vêm sendo
adas de forrma significa
ativa no con
ntrole de do
oenças inflamatórias co
omo a artritte. No
utiliza
entan
nto, o uso crônico
c
desttas drogas ttem sido ass
sociado ao desenvolvim
mento de do
oenças
infecc
ciosas oportunistas, prin
ncipalmente tuberculose e infecções fúngicas, um
ma vez que o TNF
desem
mpenha papel importa
ante no sisstema imun
nológico. Em
m um artig
go recentem
mente
public
cado no perriódico Naturre Clinical P
Practice Rheu
umatology, Kevin Winth
hrop discute quais
seriam os proce
edimentos necessários para se evitar
e
esse tipo de effeito indese
ejável.
Considerando, por exemp
plo, que nestes pa
acientes a tuberculosse apresen
nta-se
freqü
üentemente em uma forrma extrapu
ulmonar ou como uma doença
d
disse
eminada, o autor
come
enta que os
s clínicos devem
d
estarr atentos para
p
qualquer sintoma passível de ser
assoc
ciado a esta
a doença, como
c
febre,, perda de peso ou tosse. Ainda, para preve
enir a
reativ
vação de um
ma tuberculo
ose em estad
do latente, os
o médicos deveriam
d
fazzer uma pes
squisa
prévia para tube
erculose. Tall atitude pre
eventiva tem
m diminuído a ocorrênc ia de tuberc
culose
em p
pacientes qu
ue estão sen
ndo submeti dos à terap
pia anti-TNF. Um ponto importante a ser
considerado é qu
ue talvez estta pesquisa prévia pode também ser interessan
nte para os outros
o
tipos de doenças oportunistas associadass a este tratamento.
Autorres e proce
edência do estudo: KL Winthrop - Assistant Professor in
n the Divisiion of
Infec
ctious Diseas
ses, Departm
ment of Med
dicine, and in the Depa
artment of P
Public Health
h and
Preve
entive Medic
cine, Oregon Health and Science Uniiversity, Porttland, OR, US
USA.
Referrência: Risk and preven
ntion of tub
berculosis an
nd other serrious opporttunistic infections
assoc
ciated with the inhibitio
on of tumo
or necrosis factor.
f
Nat Clin Pract Rheumatol. 2006
Nov;2
2(11):602-1
10.
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