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1. Co
ontrolando a dor da artrose: medica
amento que previne degeneração da
a articulação
o pode
tamb
bém ajudar na
n diminuição da dor
A os
steoartrite é uma doen
nça degene
erativa das articulações
s e afeta g
grande partte da
população mundiial. Sua seve
eridade e prrogressão re
equerem trattamentos de
e longa dura
ação e
os ag
gentes farm
macológicos utilizados pa
ara seu con
ntrole podem
m ter ação apenas sob
bre os
sintomas (dor e limitação
l
da função) ou atuar sobre a estrutura da articulaçção.
Um e
odos de avaliação
estudo, envo
olvendo vário
os centros de
e pesquisa europeus
e
e diferentes
d
mo
do effeito de drog
gas sobre a doença, foi realizado em aproximadamente 30
00 indivíduos
s com
osteo
oartrite no joelho. De
enominada GUIDE (Glu
ucosamine Unum In Die Efficac
cy), a
meto
odologia cons
sistiu de trattamento alea
atório dos pacientes durrante 6 mese
es com sulfa
ato de
glicos
samina, por via oral, na
a dose de 15
500 mg, um
ma vez por dia,
d
ou com paracetamo
ol, por
via o
oral, na dose
e de 1000 mg,
m três veze
es ao dia. Os
O medicame
entos eram administrad
dos de
modo
o que nem os pesquisa
adores nem os pacientes sabiam qual
q
droga era adminis
strada
(estu
udo duplo-cego), além do
o uso també
ém de uma droga
d
placeb
bo (medicam
mento sem effeito).
Com relação às drogas
d
testa
adas no estu
udo, o sulfatto de glicosa
amina é um a droga cap
paz de
retard
dar a progre
essão das mudanças
m
esstruturais na
a articulação induzidas p
pela osteoarrtrose,
além de controla
ar o desenvo
olvimento do
os sintomas causados por este rem
modelamento. Já o
parac
cetamol é um
u
antiinflamatório não
o-esteroidal (AINEs) com ação ate
enuante sob
bre os
sintomas causado
os por essa degeneração
o óssea.
A aná
álise dos dad
dos mostrou
u que os pac ientes tratad
dos com o sulfato de gliccosamina tiv
veram
meno
os dor que os
o indivíduos
s que recebe
eram paracetamol, o que
e sugere qu e a glicosam
mina é
mais eficaz para o controle da dor da osteoartrose
e que medic
camentos AIINEs. Além disso,
esses
s indivíduos também pre
ecisaram tom
mar menos remédios, como o AINE
Es ibuprofeno
o, por
exem
mplo, durantte crises agudas, e rea
alizaram me
enor número
o de sessõe
es de fisiote
erapia,
mostrando sua eficácia não só
s sobre a d egradação da
d cartilagem
m, mas tamb
bém sobre a dor e
a rigidez nos mov
vimentos associadas à o
osteoartrose no joelho.
2. A importância do diagnóstico e do tra
atamento co
orreto para dores
d
nas pe
ernas é abo
ordado
em artigo publica
ado pelo Professor da UN
NIFESP Antô
ônio Carlos Lopes
O Prrofessor Titu
ular da disciplina de Clínica Méd
dica do Dep
partamento de Medicin
na da
Unive
ersidade Fed
deral de São Paulo (UNIF
FESP) e pres
sidente da Sociedade
S
Brrasileira de Clínica
C
Médic
ca Antônio Carlos
C
Lopes
s publicou um
m artigo no Jornal Repórter Diário d
do dia 14 de
e maio
de 2007 no qua
al aborda diferentes asspectos que
e levam ao aparecimen
nto de dores nas
perna
as. O texto comenta as
a principaiss terapias disponíveis
d
para
p
cada ccaso e salie
enta a
importância do diagnóstico correto, o que possib
bilita o estabelecimento
o de tratam
mentos
espec
cíficos, além
m de poder ev
vitar o agrav
vamento da doença e a cronificação da dor.
Referrência: As múltiplas
m
ca
ausas das d
dores nas pernas,
p
14/
/05/2007; p
publicado no
o site
www.reporterdiario.com.br
3. Do
or após circuncisão: dro
oga anestés ica antes do
o primeiro corte
c
ajuda na diminuição da
dor p
pós-cirúrgica
A transmissão da
a informação
o dolorosa é bastante associada à ativação
a
de rreceptores para
p
o
neuro
otransmissorr glutamato. Entre os v
vários tipos desses receptores estã
ão os conhe
ecidos
como
o NMDA (N
N-metil-D-as
spartato), n
normalmente
e relacionad
dos ao fen ômeno cha
amado
hiperralgesia. A presença
p
des
stes recepto
ores nas terminações do
os neurônioss que inerva
am os
tecido
os periférico
os e o aume
ento pronuncciado e cons
stante da lib
beração do g
glutamato nesses
n
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tecido
os após um
ma injúria ou lesão le
evou cirurgiiões asiático
os a utiliza
arem drogas
s que
bloqu
ueassem a ativação (chamadas de drogas
s antagonis
stas) de re
eceptores NMDA
previamente a cirurgias. 40 pacientes su
ubmetidos à circuncisão receberam iinfiltrações, antes
da p
primeira inciisão cirúrgic
ca, de keta
amina (0,3%
%, 3 mL), uma droga
a anestésica
a com
carac
cterísticas analgésicas
a
e que atu
ua em rece
eptores NMD
DA. Os au tores do estudo
e
consideraram qu
ue o bloque
eio prévio d
da transmissão das infformações d
dolorosas po
oderia
preve
enir o desen
nvolvimento
o de mudan ças duradou
uras nos ne
eurônios do sistema ne
ervoso
centrral e, desta forma,
f
evitarr o aparecim
mento de dorres pós-cirúrrgicas.
Foi observado qu
ue os pacientes que rece
eberam a ke
etamina apre
esentavam m
maior tempo
o para
inicia
arem o uso
o de analgésicos dura
ante o perríodo pós-operatório (8
80 minutos
s, em
comp
paração aos
s pacientes que não receberam ketamina, os quais recorreram
m aos
analg
gésicos 166 minutos em média a
após o térm
mino da ciru
urgia) e me
enor dor du
urante
movimentação (1
10% versus 45% dos pa
acientes operrados) ou erreção (0% ve
ersus 40%)..
ar destes re
esultados, ainda não se sabe por qu
ual mecanism
mo ocorre e
essa supress
são da
Apesa
dor p
pós-operatória. A susp
peita de que
e o efeito possa ocorrer por blo
oqueio direto
o dos
recep
ptores NMDA
A periféricos ou por indu
ução de ane
estesia local pela ketam ina abre cam
minho
para investigaçõe
es científicas e levanta a possibilid
dade de exte
ensão desta
a prática a outros
o
proce
edimentos in
nvasivos.
Referrência: Ping--Heng et al. Preincisiona
al Subcutaneous Infiltra
ation of Keta
amine Supprresses
Posto
operative Paiin After Circu
umcision Su
urgery. Clin J Pain 2007;23:214–218
8.
4. Pa
ais e mães tomem
t
cuida
ado: problem
mas psiquiáttricos e dore
es de cabeça
a crônicas podem
p
estarr relacionado
os ao suicídio
o de adolesccentes
Sete mil e nove
ecentos adollescentes em
m Taiwan, com
c
idades entre 12 e 14 anos, foram
avalia
ados em um
m estudo com
c
o objettivo de correlacionar a dor de ca
abeça crônic
ca ou
problemas psiquiátricos
enxaq
queca e o risco de apresentar
a
s e desenv
volver tendê
ências
suicid
das. Deste total de adolescentes, 1 21 (31 homens e 90 mulheres, com
m idade méd
dia de
endo dores de cabeça crônicas, seg undo o crité
13,8 anos) foram
m diagnostica
ados como te
ério da
e Cabeça (Internationa
Class
sificação Internacional de
d Dores de
al Classificattion of Headache
Disorrders, 2nd ed
dition (ICHD
D-2)).
os indivíduo
Após avaliação psiquiátrica,
p
os também foram
f
examinados para determinar a coexistê
ência de prroblemas ps
siquiátricos e tendências suicidas associadas
a
ccom enxaqu
uecas.
Segundo os pes
squisadores, do Institutto Neurológico do Hosp
pital Geral de Veteranos de
Taipe
ei, quase me
etade dos ad
dolescentes ccom dores de
d cabeça co
otidianas tem
m pelo meno
os um
problema psiquiá
átrico, sendo
o que 21% d
deles aprese
entam també
ém depressã
ão grave e, 19%,
crises
s de pânico. Mais ainda
a, os adolesscentes que
e sofrem de enxaquecass têm o risco de
desen
nvolverem problemas
p
psiquiátricos
p
cerca de trrês vezes maior. Já os adolescente
es que
têm e
enxaquecas precedidas de sensação
o de calor (s
sinal conheciido como “au
ura”) aprese
entam
proba
abilidade seis vezes ma
aior de aten tar contra a própria vid
da que os q
que não têm
m esta
forma
a aguda de dor de cabe
eça. Esses ffatos mostra
am a importtância de pa
ais e médico
os em
acom
mpanhar com
m atenção os
s jovens que
e têm dor de cabeça, dizem os auttores do trab
balho.
Para saber mais, leia o artigo
o completo.
erência: Shu
uu-Jiun Wan g et al. Psy
ychiatric com
morbidity an
nd suicide risk
r
in
Referrência: Refe
adole
escents with chronic dailly headache.. NEUROLOG
GY 2007;68:1468–1473
Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. No
ovo antagonista seletivo para recepttores de bradicinina B1 pode ser um
ma boa altern
nativa
para controle da dor inflamattória em hum
manos – outtras drogas do
d tipo não eram eficaze
es em
prima
atas, dizem os autores do
d estudo
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Uma série de experimentos in vitro e in
n vivo foi feitta para testa
ar a possíve
el eficácia de
e uma
droga
a recenteme
ente desenvo
olvida com a
ação sobre receptores
r
para
p
bradicin
nina do tipo B1. A
bradicinina é um
m importante
e mediador endógeno que particip
pa da induçã
ão de fenôm
menos
assoc
ciados à dor,, como a hip
peralgesia e a alodinia, de
d modo que
e drogas com
m ação sobre
e seus
recep
ptores podem
m ser utilizadas no co ntrole da dor de origem inflamató
ória. A drog
ga em
questtão, chamad
da ELN44195
58, mostrou bastante afinidade para
a esses recep
ptores do tip
po B1,
uma vez que inibiu a ligação de outra droga B1-se
eletiva em receptores
r
d
de membran
nas de
fibrob
blastos hum
manos. Além
m disso, inib
biu o aumento de cálc
cio intracelu lar induzido
o pela
ativação de recep
ptores B1 de
e maneira m
mais seletiva em células proveniente
es de primattas do
que d
de roedores
s e apresenttou estabilid
dade metabó
ólica in vitro
o consistentte com mod
derada
meia-vida plasm
mática em ratos e m
macacos rh
hesus. Expe
erimentos ccomportame
entais,
zados no mo
odelo de rettirada de ca
auda de macacos rhesu
us, mostrara
am diminuição da
realiz
hiperralgesia térm
mica induzid
da pelo esttímulo inflam
matório carrragenina, o que sugerre um
poten
nte efeito analgésico
a
sistêmico. O
Os autores comentam, ainda, qu
ue uma po
ossível
vanta
agem deste novo antago
onista é sua eficácia em experimentos realizado
os em primattas ou
com suas células
s, diferentem
mente de outtros antagon
nistas previa
amente desccritos e estudados
em ro
oedores, que
e não aprese
entavam a m
mesma eficác
cia em prima
atas.
bert W. Garrofalo,
Autorres e proced
dência do es
studo: Jon E
E. Hawkinso
on, Balazs G.
G Szoke, Alb
Denn
nis S. Hom,, Hongbing Zhang, Ma
ark Dreyer, Juri Y. Fukuda, Linda
a Chen, Bhushan
Sama
ant, Stellaniie Simmond
ds, Karla P. Zeitz, Angie Wadsworrth, Anna LLiao, Raymond A.
Chav
vez, Wes Zm
molek, Lany Ruslim, Mic hael P. Bova
a, Ryan Holcomb, Edua
ardo R. Bute
elman,
Mei-C
Chuan Ko, and
a
Annika B. Malmberrg - Elan Ph
harmaceutica
als, South S
San Francisc
co, CA
(J.E.H
H., B.G.S., A.W.G.,
A
D.S.H., H.Z, M.D
D., J.Y.F., L.C., B.S., S.S
S., K.P.Z., A
A.W., A.L., R.A.C.,
R
W.Z.,, L.R., M.P.B., R.H., A.B.M.); The Rockefeller University, New York, NY (E.R.B); and
Depa
artment of Ph
harmacology
y, University
y of Michigan
n Medical Sch
hool, Ann Arrbor, MI (M.C
C.K.).
Referrência: Haw
wkinson et al. Pharmaccological, Pharmacokine
P
etic, and P
Primate Ana
algesic
Effica
acy Profile off the Bradyk
kinin B1 Recceptor Antag
gonist ELN44
41958. J Pha
armacol Exp Ther.
2007 Apr 30.
6. Es
staria o aum
mento nos níveis de P
PGE2 e TNF
F-α espinais em ratos com hiperalgesia
inflam
matória asso
ociado à sens
sibilização ce
entral?
A les
são em tecid
dos periférico
os e a inflam
mação induz
zem sensibilização centrral que resulta no
desen
nvolvimento de hiperalgesia. O aum
mento da resposta ao esttímulo nociv
vo (hiperalge
esia) é
uma das caractterísticas da
a dor patollógica. Dura
ante a últim
ma década,, a produçã
ão de
prosttaglandinas (PGs), esp
pecialmente a Prostag
glandina E2 (PGE2), e citocinas próinflam
matórias, co
omo o Fator de Necrose
e Tumoral(T
TNF)-α, tem sido demon
nstrada partticipar
ativamente tanto
o do início quanto da manutençã
ão das dore
es de origem
m inflamató
ória e
decorrrentes de le
esão nos tec
cidos perifériicos. Ainda, dados da litteratura mosstram que a PGE2
causa
a despolarização dos ne
eurônios esp
pinais e que sua produção na medu
ula espinal após
a
a
inflam
mação perifé
érica pode le
evar à sensib
bilização cen
ntral. Além disso, vários estudos mostram
que o TNF-α é um importa
ante mediad
dor do estado de dor persistente, que pode atuar
tamb
bém em nív
vel espinal, já que sua
a administra
ação intrate
ecal aumentta a resposta de
neurô
ônios do corno dorsal à estimulação
o nociceptiva. No trabalho em questã
ão, pesquisa
adores
italianos da Univ
versidade de
e Milão, inve
estigaram se
e ocorre aumento nas concentraçõ
ões de
2 e TNF-α no líquido cérebro-esp
c
inal (LCE) de ratos du
urante a in
nflamação crrônica
PGE2
perifé
érica. Em adição,
a
a ca
apacidade d
de diferente
es drogas analgésicas
a
de prevenir tais
muda
anças bioquímicas nos níveis espin
nais associadas à inflam
mação perifé
érica també
ém foi
avalia
ada. A inflam
mação foi ind
duzida em ra
atos pela injjeção intraplantar de Adjjuvante Com
mpleto
de Frreund (CFA).. Após sete dias,
d
os anim
mais foram submetidos
s
ao
a teste de p
pressão mec
cânica
consttante na patta de ratos (teste
(
de Ra
andall & Selittto), usado para mensu rar a hiperalgesia
inflam
matória. Tra
amadol (7.5 mg/kg, droga capa
az de aliviar a dor por mecanismos
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mono
oaminérgicos
s e opióides,, largamente
e usada para
a o tratamen
nto de divers
rsos tipos de
e dor),
parac
cetamol (65
5 mg/kg, an
nalgésico nã
ão-opióide de
d ação cen
ntral), nimessulida (5 mg/kg,
m
droga
a antiinflam
matória não-esteroidal com boa atividade analgésica) e a combinação
trama
adol+parace
etamol foram
m administrrados duas vezes ao dia, por via oral, a parrtir do
prime
eiro dia após
s os animais
s terem rece
ebido o CFA. Parâmetros bioquímico
os também foram
avalia
ados no sétimo dia após
s a indução d
da inflamaçã
ão.
Os rresultados mostraram
m
que os ani mais que receberam
r
somente CFFA apresentaram
aume
ento significa
ativo tanto nos
n níveis de
e PGE2 quan
nto de TNF-α
α no LCE. In
nteressantem
mente,
todos
s os tratamentos farma
acológicos p
preveniram o desenvolv
vimento de hiperalgesia
a e o
aume
ento de PGE
E2 no LCE. Inversament
I
te, a prevenção do aum
mento dos nííveis de TNF
F-α no
LCE foi observa
ada somentte nos rato
os tratados com nime
esulida e a combinaçã
ão de
adol+parace
etamol.
trama
Os au
utores concluem que a hiperalgesia
a inflamatórria periférica
a está assocciada a mudanças
signifficativas nos
s níveis de mediadores
m
p
pró-inflamató
órios no líquido cérebro--espinal. Tam
mbém
salien
ntam que a PGE2 e o TNF-α espin
nais são dife
erentemente
e afetados p
pelos tratam
mentos
farma
acológicos capazes
c
de inibir a hipe ralgesia, chamando a atenção,
a
desssa forma, para
p
o
dições clínicas de dor inflamatória.
possíível uso dess
ses tratamen
ntos em cond
Autorres e proced
dência do esttudo: Bianch
hi M, Martuc
cci C, Ferrariio P, Franchii S, Sacerdo
ote P Depa
artment of Ph
harmacology
y, University
y of Milan, Miilan, Italy.
Referrência: Incre
eased tumor necrosis ffactor-alpha and prostag
glandin E2 concentratio
ons in
the c
cerebrospinal fluid of rats
s with inflam
mmatory hyp
peralgesia: the
t
effects off analgesic drugs.
d
Anestth Analg. 20
007 Apr;104((4):949-54
7. La
aboratórios Abbott
A
desenvolvem dro
oga seletiva
a para canaiis de sódio Nav1.8: esttamos
diantte de uma so
olução para dores
d
inflam
matórias e ne
europáticas?
Vário
os estudos tê
êm demonstrado que a ativação de canais de sódio do ti po tetrodoto
oxinaresisttente 1.8 (Nav1.8)
(
contribui para
a a gênese de potenc
ciais de açã
ão em neurrônios
senso
oriais sensib
bilizados, ou seja, estes canais seriam um dos responsáve
eis pela facilitação
o aferente primários à estimulação
de oc
corrência de
e respostas do neurônio
o periférica.. Mais
ainda
a, a inibiçã
ão seletiva da expresssão de can
nais Nav1.8
8, por mei o de antis
senses
oligod
deoxinucleottídeos (ODN
Ns) específi cos, tem sido
s
de gra
ande valia p
para avaliar sua
partic
cipação em
m modelos experimenttais animais
s de dor inflamatória
a e neurop
pática.
Pesqu
uisadores americanos dos
d
Laborattórios Abbott desenvolveram um potente e, mais
importante, sele
etivo bloqueador deste canal de sódio.
s
A dro
oga, chamad
da A-803467, foi
testada em mode
elos de ligad
dura do nerv
vo espinal, in
njúria do nervo ciático, a
alodinia mec
cânica
induz
zida por ca
apsaicina e hiperalgessia térmica.. Os autorres verificarram reduçã
ão na
sensibilidade noc
ciceptiva ap
pós injúria do nervo e inflamação
o, mostrand
do sua eficá
ácia e
poten
ncial para ser
s
utilizada
a no comba
ate a dores
s tanto de origem infl
flamatória quanto
neuro
opática.
Autorres e proce
edência do estudo: Micchael F. Jarrvis(*†), Prisca Honore
e(*), Char-C
Chang
Shieh
h(*), Mark Chapman(‡)
C
, Shailen Jo
oshi(*), Xu-Feng Zhang(*), Michaell Kort(*), William
W
Carro
oll(*), Brian Marron(‡), Robert Atk
kinson(‡), James Thom
mas(‡), Dong
g Liu(‡), Michael
Kram
mbis(‡), Yi Liu(‡),
L
Stev
ve McGaraug
ghty(*), Ka
atharine Chu
u(*), Rosem
marie Roelofffs(‡),
Chengmin Zhong
g(*), Joseph P. Mikusa( *), Gricelda Hernandez(
(*), Donna Gauvin(*), Carrie
e(*), Chang Zhu(*), Madhavi Pai(*)), Marc Scan
nio(*), Lei Shi(*), Irene Drizin(*), Robert
R
Wade
Gregg
g(*), Mark Matulenko(*
*), Ahmed H
Hakeem(*), Michael Gross(‡), Mattthew Johnso
on(‡),
Kennan Marsh(*), P. Kay Wagoner(‡),
W
James P. Sullivan(*), Connie R. Faltynek(*)), and
Doug
glas S. Kraffte‡(§) - fro
om (*) Neu
uroscience Research,
R
Abbott Laborratories; an
nd (‡)
Icage
en, Inc., Durrham.
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Referrência: A-80
03467, a po
otent and se
elective Nav
v1.8 sodium channel blo
ocker, atten
nuates
neuro
opathic and inflammato
ory pain in tthe rat. PNA
AS, May 15,, 2007;vol.1
104:no.20. 8520–
8
8525.
8. Blo
oqueio de re
eceptores do
o tipo A para
a endotelina
a (ETA) imed
diatamente a
antes de ciru
urgias
reduz
z a dor e a hiperalgesia
h
secundária p
pós-operatórrias
A con
ntribuição da
a endotelina
a-1 (ET-1), agindo via receptores
r
ETA,
E
na dor pós-incision
nal foi
avalia
ada por pes
squisadores da Escola d e Medicina de Harvard, em Boston
n, EUA. Muje
enta e
cols utilizaram o modelo experimental de incisão unilateral
u
no
o dorso de rratos e aplic
caram
estím
mulos táteis por meio de
e filamentos de von Frey
y próximos ao
a local incissão, para ve
erificar
a hip
peralgesia primária
p
(no
o local da l esão), e em
m pontos distantes, pa
ara determinar a
hiperralgesia secu
undária. Parra verificar o envolvime
ento de rece
eptores ETA,, foi adminis
strada
uma injeção subcutânea do antagonista específico para
p
recepto
or ETA BQ12
23, 15 e 24 horas
antes
s da incisão
o. Foi obse
ervado que a alodinia primária, mas
m
não a hiperalgesia, foi
suprimida de mo
odo dose-dependente pe
ela administtração local, 15 min anttes da incisã
ão, de
BQ12
23. A alodiniia e hiperalg
gesia secund
dária também
m foram inib
bidas pelo B
BQ 123. Os dados
ptores, indu
sugerrem que a liberação de
d ET-1 dev
vido à lesão
o na pele ativa
a
nocicep
uzindo
alodin
nia no local da lesão (p
primária), e sensibiliza os
o circuitos espinais, via
a receptores
s ETA,
levan
ndo à hiperalgesia secundária.
Autorres e proced
dência do estudo: Flore
ence H. Mujenda, Adriana M. Duartte, Erin K. Reilly,
Gary R. Stricharttz (*) - Pain
n Research C
Center, Department of Anesthesiolo
A
ogy, Periope
erative
and P
Pain Medicine, Brigham and
a
Women ’s Hospital, Harvard
H
Med
dical School, Boston, USA
SA.
Referrência: Cuta
aneous endothelin-A recceptors eleva
ate post-inciisional pain. Pain xxx (2007)
xxx–x
xxx
9. Co
ontrole desc
cendente espinal da do
or modula diferentemen
d
nte a inform
mação nocice
eptiva
origin
nada de fibra
as C e fibras
s A-delta
As vias descende
entes de con
ntrole da info
ormação noc
ciceptiva pod
dem ter pap
pel tanto inib
bitório
quanto facilitatórrio. Entretan
nto, ainda nã
ão se sabe se existem distinções n
na modulaçã
ão das
inform
mações nociceptivas pro
ovindas da p
periferia por diferentes vias.
v
Neste ccontexto, tra
abalho
recen
ntemente pu
ublicado pelo
os pesquisad
dores Alexan
nder Waters e Bridget Lu
umb, demon
nstrou
que as informaç
ções transm
mitidas por estimulação
o de fibras do tipo C são modu
uladas
negattivamente na medula es
spinal pelo co
ontrole desc
cendente rea
alizado na su
ubstância cin
nzenta
periaquedutal (P
PAG). Por outro
o
lado, a estimula
ação da PAG
G modula p
positivamente as
inform
mações nociiceptivas que
e adentram a medula por
p meio de fibras A-deltta (Aδ). Este fato
reforç
ça a hipótes
se de que a informação transmitida pelas fibras
s Aδ está ma
ais relaciona
ada ao
carátter protetor da dor, ou seja,
s
é nece
essária uma resposta rápida contra uma agress
são ao
organ
nismo. Já as
s informaçõe
es transmitid
das por fibra
as C provave
elmente estã
ão envolvida
as em
proce
essos de longa duração, nos quais a modulação negativa da
a dor é impo
ortante para que o
indivííduo possa desempenha
d
r suas ativid
dade normalmente.
Autorres e proce
edência do estudo: A lexander J. Waters (1
1), Bridget M. Lumb (*) Depa
artment of Ph
hysiology, School of Med
dical Science
es, University
y of Bristol, UK.
Referrência: Des
scending co
ontrol of sspinal nocic
ception from
m the periiaqueductal grey
distin
nguishes bettween neuro
ons with and
d without C-fibre
C
inputs
s. Pain xxx (2007) xxx
x–xxx.
Paper in press.
10. R
Receptores to
oll-like do tip
po 2 são imp
portantes pa
ara a ativaçã
ão de célulass gliais da medula
m
espin
nal e desenvo
olvimento da
a dor decorrrentes de injúria de nerv
vo
Tradicionalmente
e, acreditava
a-se que a d
dor era mediiada apenas por neurôn
nios. Hoje ex
xistem
demo
onstrações experimenta
e
is de que a ativação de
e células da glia na me
edula espinal está
implic
cada na tan
nto na induç
ção quanto na manuten
nção da dorr de origem
m neuropátic
ca. No
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entan
nto, os me
ecanismos pelos quaiss estas cé
élulas são ativadas e influenciam
m na
respo
onsividade neuronal ainda não estão de
eterminados
s. Trabalho
o realizado por
pesqu
uisadores da
a Universida
ade Naciona l de Seul, na
n Coréia, de
emonstrou q
que as célullas da
glia na medula espinal são
o ativadas por neurôn
nios sensoria
ais lesionad
dos por me
eio de
recep
ptores do tip
po “toll-like” 2 (TLR-2). Utilizando cultura de células, os auttores observ
varam
que a ativação de
d micróglias
s e astrócito
os na medula decorrente
e da secção do nervo espinal
L-5 era reduzid
da em cam
mundongos k
knockout para esse receptor, ou
u seja, que
e não
expre
essavam o TLR-2. Mais ainda, experimentos comportamentais utilizando estes
camu
undongos mostraram qu
ue estes recceptores são
o necessários para a ind
dução da alodinia
mecâ
ânica e hipe
eralgesia té
érmica deco
orrentes da lesão do nervo.
n
Por fim, també
ém se
obserrvou que nestes camund
dongos ocorrria redução da expressão de genes rresponsáveis pela
produ
ução de cittocinas pró--inflamatória
as, como o Fator de Necrose Tu
umoral(TNF))-α, a
interlleucina(IL)-1
1β e a IL-6, e da forma induzida da
a enzima sin
ntase do óxid
do nítrico (iNOS),
que n
normalmente
e se express
sam nas célu
ulas gliais da
a medula esp
pinal em deccorrência da lesão
de ne
ervos. Estes
s dados mostram que oss TLR-2 contribuem para a ativação
o de células gliais
da medula espina
al e subseqü
üente alodini a mecânica e hiperalges
sia térmica.
Autorres e proced
dência do es
studo: Dongh
hoon Kim(*)), Myung Ah
h Kim(†), Ik
k-Hyun Cho(*), Mi
Sun Kim(*), Soo
ojin Lee(‡), Eun-Kyeong
g Jo(‡), Se-Y
Young Choi(*), Kyungpy
yo Park(*), Joong
Soo K
Kim(*), Shiz
zuo Akira(§), Heung Sik Na(†), Seog Bae Oh(1,,*) and Sung
g Joong Lee (1,*)
- (*) Program in
n Molecular and Cellularr Neuroscien
nce and Dep
partment off Oral Physio
ology,
Schoo
ol of Dentisttry, Seoul National Univ
versity, Seou
ul; (†) Deparrtment of Ph
hysiology, Medical
M
Scien
nce Research
h Center, Korea
K
Univerrsity College
e of Medicine, Seoul; (‡
‡) Departme
ent of
Micro
obiology, Chu
ungnam Nattional Univerrsity, Daejeo
on, Republic of Korea; ((§) Department of
Host Defense, Os
saka Univers
sity, Osaka, JJapan.
Referrência: A Crritical Role of Toll-Like R
Receptor 2 in
n Nerve Inju
ury-Induced Spinal Cord
d Glial
Cell A
Activation an
nd Pain Hypersensitivity
y. JBC Paperrs in Press. Published on
n March 13, 2007
as Ma
anuscript M6
607277200.
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