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1. A prática de
e ioga ajuda a diminu
uir enxaquec
cas – técniica pode se
er associada
a aos
tratamentos med
dicamentoso
os convencio
onais, dimin
nuindo a po
ossibilidade de ocorrênc
cia de
efeito
os indesejados
Embo
ora possa se
er considera
ada de poucca gravidade
e, a enxaqueca é, de ffato, uma doença
aqueles pacientes
limita
ante, com grrande impac
cto sobre a q
qualidade de
e vida, principalmente na
que apresentam alta freqüê
ência nos e
episódios. Se
eus mecanis
smos neuro lógicos envo
olvem
uma série de ev
ventos nos quais
q
a libe ração de ne
eurotransmis
ssores no cé
érebro determina
altera
ações nas vias
v
normais
s de regulaçção da sens
sação da do
or, causando
o fortes dorres de
cabeç
ça, associadas a náusea
as, e hiperse
ensibilidade à luz e sons. Neste quad
dro, é importante
lembrar que a do
or é um sinal de alarme necessário, regulado po
or determina
adas estruturras do
sistem
ma nervoso central, co
omo o céreb
bro e o tron
nco cerebral, e transm issores quím
micos.
Porta
anto, modific
cações neste
e sistema po
odem ser a causa
c
de várias doençass, como, no caso,
a enx
xaqueca (mig
grânea).
O neurotransmis
ssor mais relacionado a esses quad
dros é a sero
otonina, pro
oduzida no tronco
t
enceffálico. Quando não há aproveitame
a
nto adequad
do pelo cére
ebro, inclusiv
ve alteraçõe
es nos
seus receptores, ocorrem não apenas crises de dor, mas tam
mbém altera
ações vascu
ulares,
náuse
eas, vômitos
s e vários ou
utros fenôme
enos.
Muita
as vezes, apenas a terapia mediccamentosa convenciona
c
l não é ca paz de con
nfortar
signifficativamentte os indivíd
duos que so
ofrem desse
e mal, o qu
ue os leva a buscar prráticas
altern
nativas de tratamento. Um dos méttodos alternativos que tem
t
se torna
ado popular entre
pacie
entes portad
dores de en
nxaqueca é a ioga, um
ma prática de
d origem indiana que
e visa
objettivos diverso
os como o “autoconhec
“
cimento, o equilíbrio
e
en
ntre corpo e mente, a saúde
do descreve
física e espiritua
al e a comu
unhão entre o indivíduo
o e o universo”, segund
em os
pratic
cantes. Além
m disso, “h
há dezenas de linhas de ioga no mundo, qu
ue propõem
m não
os, mas, sim diversos caminhos para alcanç
neces
ssariamente caminhos contraditório
çar os
mesm
mos objetivo
os”, completa
am.
Um ttrabalho pub
blicado recen
ntemente na
a revista am
mericana Hea
adache mosstra os resultados
de um
ma pesquisa
a que avalio
ou a eficácia
a da prática
a da ioga no tratamentto da enxaq
queca,
comp
parando-a ainda
a
aos métodos
m
de tratamento
o tradicionais. Ao todo , setenta e dois
pacie
entes com en
nxaqueca se
em aura (a fforma mais freqüentemente relatad
da, representando
aprox
ximadamentte 70% das queixas re
elacionadas a enxaquecas) foram d
divididos em
m dois
grupo
os, um que realizaria ioga e outro
o que faria o uso apenas da autom
medicação. Esses
pacie
entes foram acompanha
ados durantte três meses, e os resultados
r
o
observados pelos
da dor, alé
pesqu
uisadores mostraram
m
que
q
tanto a freqüência
a quanto a gravidade d
ém de
sintomas como depressão
d
e ansiedade, normalmentte associado
os às enxaqu
uecas, e o uso
u
de
medicação para alívio
a
das do
ores, foram menores no
o grupo que praticou a i oga. Se leva
armos
em c
conta que es
ssa é uma terapia
t
sem efeitos adve
ersos, considerando ain
nda que diminui a
neces
ssidade do uso de med
dicamentos, esse é um tratamento
o que pode ser bastantte útil
como
o ferramenta
a para dimin
nuir as conse
eqüências de
esse mal que ainda é um
m desafio pa
ara os
profis
ssionais que tratam das cefaléias e m
migrâneas.
Fonte
e: P.J. John;; Neha Sharm
ma; Chandra
a M. Sharma
a; Arvind Ka
ankane. Effe
ectiveness off Yoga
Thera
apy in the Treatment of Migrain
ne Without Aura: A Randomized
R
Controlled Trial.
Headache 2007;4
47:654-661)).
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2. Dim
minuição da dor: o lado bom da nico
otina e da ca
afeína?
Há ev
vidências de
e que a nico
otina da fum
maça do cigarro e a cafeína presen
nte no tradicional
cafez
zinho possue
em a capacidade de di minuir a do
or tanto em seres hum
manos quanto nos
animais de labora
atório. Um grupo
g
de cien
ntistas da Romênia verifficou qual se
eria o efeito sobre
a dor da associiação destes
s dois prod
dutos. Joven
ns fumantes
s com nível de depend
dência
mode
erado que eram
e
também apreciado
ores do caffezinho foram incluídos no estudo. Para
verificar qual era
a o nível de tolerância
t
à dor dos voluntários, os autores do estudo aplic
cavam
uma pressão ao mesmo tem
mpo em que era aplicado um estímu
ulo frio no lo
ocal, e esse teste
era re
ealizado apó
ós a privação
o noturna do
o uso do cig
garro e do ca
afezinho. O ccigarro aumentou
o lim
mar de tolerâ
ância à dor tanto
t
nas m
mulheres qua
anto nos hom
mens avaliad
dos, ou seja
a, eles
sentiram menos dor. Contud
do, pequena s doses de cafezinho ap
parentementte dobraram
m esse
aume
ento de tole
erância à do
or induzido pelo cigarro
o. Apesar de
e os autoress não explic
carem
conviincentementte estes resultados obse
ervados, lev
vantaram a hipótese de
e que, quando os
indivííduos foram proibidos de
e fumar, a a
ansiedade ca
ausava aume
ento na senssação de dor, que
ntretanto, apesar
era inibida pelo fumo e, mais
m
ainda, q
quando se associava a cafeína. En
a
desse
es efeitos mostrarem um
m “lado bom
m” do tabagismo e da ca
afeína, não sse pode deix
xar de
considerar que os
o efeitos ad
dversos, com
mo câncer de
d pulmão, relacionado ao cigarro,, e os
efeito
os estimulan
ntes do café em altas qu antidades, podem
p
ser be
em maiores que os bene
efícios
apres
sentados nes
ste trabalho.
Fonte
e: Nastase A,
A Ioan S, Braga
B
RI, Za
agrean L, Mo
oldovan M. Coffee
C
drink
king enhance
es the
analg
gesic effect of
o cigarette smoking.
s
Ne
euroreport. 2007
2
Jun 11;
;18(9):921-4
4.
3. Mú
úsica alivia a dor. Mas se
erá que isso serve para qualquer mú
úsica?
Há m
muito tempo
o se conhece
e os efeitoss da música na redução
o da dor. In
nclusive, porr este
motiv
vo, ela é uttilizada em muitos con
nsultórios médicos e od
dontológicos . No entantto, as
eito sobre a dor não são
razõe
es que levam
m a música a ter esse efe
o exatamentte conhecidas. Um
grupo
o de pesquis
sadores canadenses deccidiu investigar se esse efeito anal gésico da música
m
dependeria de um
m caráter emocional, ou
u seja, se essa
e
redução
o na dor serria dependen
nte do
fato da música ser ou não
o agradável para quem
m a ouve, ou
o se depen
nderia apenas da
distra
ação criada. Neste últim
mo caso, ape
enas ouvir música
m
seria suficiente p
para aliviar a dor,
indep
pendentemente de agrad
dar ou não a
ao paciente. Para realiza
ar o estudo, os investiga
adores
inicia
almente fizerram uma pes
squisa para determinar uma música que agrada
asse à maioria dos
volun
ntários e outtra que fosse desagradá
ável. Depois disso, os pacientes forram submetiidos à
experriência dolo
orosa pela aplicação
a
de
e um estímulo térmico. Outro gru
upo recebeu uma
estim
mulação térm
mica não-dolo
orosa, que ccausava apenas uma lev
ve sensação de calor, ou
u seja,
um e
estímulo mo
orno. Esses voluntárioss foram tes
stados na ausência ou na presenç
ça de
músic
cas agradáv
veis e des
sagradáveis. Como esp
perado, ape
enas a mú
úsica consid
derada
agrad
dável foi cap
paz de dimiinuir a dor percebida pelos pacienttes. Entretan
nto, essa mesma
m
músic
ca não altero
ou a percepç
ção de calorr ao estímulo
o morno não
o-doloroso. JJá a dor perc
cebida
em a
ambiente com música desagradáve
d
el não foi diferente daquela perceb
bida em amb
biente
silenc
cioso, o que
e sugeriu ao
os autores d
do estudo que o efeito da música sobre a dorr está
ao prazer, e não apenas à
relacionado com a ativação de centros cerebrais relacionados
r
ação que a música
m
ofere
ece. A ativaçção destes lo
ocais no cére
ebro pode lev
var à liberaç
ção de
distra
substtâncias endó
ógenas, como opióides, o
ou do neurotransmissor serotonina, que “regula
ariam”
a dorr por ativar regiões relac
cionadas ao controle, pe
elo próprio organismo,
o
d
da dor, cham
madas
de “v
vias descend
dentes inibitórias". Os a
autores acha
am que isto também ex
xplicaria porrque a
músic
ca tem efeito
o sobre a do
or, que é um
ma sensação desagradáve
el, e não sob
bre a sensaç
ção de
calor, que não te
em uma cono
otação emoccional tão im
mportante.
Fonte
e: Mathieu Roy,
R
Isabelle Peretz, Pierrre Rainville.. Emotional valence conttributes to musicm
induc
ced analgesia
a. Pain xxx (2007)
(
xxx–
–xxx. Artigo in press.
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4. A h
hiperalgesia induzida pe
ela morfina n
não é depend
dente da ativ
vação de recceptores opióides
m, sua utiliização
A mo
orfina é uma droga opióide que po
ossui forte efeito analg
gésico. Porém
contínua pode le
evar ao aum
mento na sen
nsibilidade à dor, ou se
eja, à hipera
algesia. Emb
bora o
meca
anismo respo
onsável por este efeito h
hiperalgésico
o da morfina
a não tenha sido devidam
mente
elucid
dado, acred
ditava-se qu
ue este efeiito decorria da tolerân
ncia resultan
nte da sua ação
contínua em rece
eptores opió
óides. Para ttestar se essa hiperalge
esia seria de
ependente ou não
desse
es receptore
es opióides, cientistas am
mericanos avaliaram
a
o efeito da inffusão contínua de
morfiina e de uma droga
a análoga, a oximorfo
ona, em camundongo s geneticam
mente
modificados que não expres
ssavam nenh
hum dos trê
ês tipos de receptores o
opióides, mu
u (μ),
kappa
a (κ) e delta
a (δ). Em camundongos--controle (nã
ão modificad
dos genetica mente), a in
nfusão
contínua de morrfina ou do análogo ind
duziu analge
esia que foi substituída
a por hiperalgesia
depois de 3 a 5 dias. Já nos
n
camund ongos modiificados, os opióides nã
ão tiveram efeito
analg
gésico algum
m, apesar destes també
ém apresentarem hiperralgesia apó
ós alguns dias de
infusã
ão. Além dis
sso, os pesq
quisadores e
estudaram o papel de receptores p ara glutama
ato do
tipo N
NMDA neste
e efeito hiperralgésico op ióide e verifficaram que o bloqueio d
destes recep
ptores
reduz
zia a hipera
algesia nos animais-co
ontrole, mas
s não nos animais defficientes para os
recep
ptores opióid
des. O interessante de
este estudo é o fato de
d o efeito hiperalgésico da
morfiina estar dissociado
d
do efeito an
nalgésico, sugerindo qu
ue devem existir molé
éculas
opióid
des que po
odem ser utilizadas co ntinuamente
e sem que ocorra dessenvolvimento de
hiperralgesia.
Autorres e proced
dência do estudo: A. Jun
ni (a); G. Klein (a); J. E.
E Pintar (b);; B. Kest (a,c*) –
(a) N
Neuropsycho
ology Doctorral Program,, Queens Co
ollege, City University o
of New York
k, NY,
USA; (b) Deparrtment of Neuroscience
N
e and Cell Biology, UM
MDNJ–Roberrt Wood Joh
hnson
Medic
cal School, USA; (c) Departmen
nt of Psych
hology and Center fo
or Developm
mental
Neuro
oscience, Th
he College off Staten Islan
nd, City University of Ne
ew York, NY,
Y, USA.
Referrência: Nocic
ception incrreases during
g opioid infu
fusion in opiioid receptorr triple knoc
ck-out
mice.. Neuroscien
nce (2007), doi:
d
10.1016
6/j.neuroscie
ence.2007.04.030. Artic le in press.
5. Dinorfina A pa
articipa da manutenção
m
da dor neuropática porr ativação de
e receptores
s para
bradicinina
Em um interess
ente publicado no periódico Natu
sante artigo
o recenteme
ure Neurocience,
Josep
phine Lai e cols., do De
epartamento
o de Farmac
cologia da Universidade
U
e do Arizona
a, nos
EUA, decifraram os mecanis
smos pelos q
quais a dino
orfina A, um
m peptídeo o
opióide endó
ógeno,
desem
mpenha pap
pel crucial na
n manutençção da dor de origem neuropática
a. Embora muitas
m
evidê
ências tenha
am sugerido
o que este opióide partticipa da do
or neuropátiica experim
mental,
pouco
o se sabia sobre como ele desem penhava este papel. O trabalho de
emonstrou que a
dinorrfina liberada na medula espinal é capaz de ativar
a
receptores para bradicinina – um
importante mediiador endógeno envolviido em vários processo
os, como o inflamatório
o, por
exem
mplo -, princ
cipalmente do
d tipo B2, causando in
nfluxo de cá
álcio em neu
urônios aferrentes
primá
ários. Além disto, foi tam
mbém obserrvado que a hiperalgesia
a induzida pe
ela administtração
intrattecal de dinorfina A era
a bloqueada por uma droga
d
antago
onista de re
eceptores B2
2 bem
como
o em anima
ais deficientes para estte receptor. Tais resulttados levara
am os auto
ores a
sugerrir mais uma
a vez que antagonistas de receptorres para bradicinina do tipo B2 são alvos
farma
acológicos promissores para
p
o tratam
mento de do
ores neuropá
áticas.
Autorres e proced
dência do esttudo: Joseph
hine Lai, Mia
aw-Chyi Luo, Qingmin C
Chen, Shouw
wu Ma,
Luis R Gardell, Michael
M
H Oss
sipov & Fran
nk Porreca - Departmentt of Pharmaccology, Univ
versity
of Ariizona Health
h Sciences Center, 1501 N. Campbelll Ave., Tucson, Arizona 85724, USA
A.
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Referrência: Dyno
orphin A actiivates brady
ykinin recepttors to maintain neuropa
athic pain. Nature
N
Neuro
oscience, vo
ol 9, number 12, DEC 20
006.
6. Ca
anal de sódio
o NaV1.8 e sua importâ
ância para o processo doloroso: tra balho mostrra seu
papel fundamenttal na dor em
m baixas tem
mperaturas
Pesqu
uisadores alemães da Universidad
de de Erlan
ngen, ao in
nvestigarem os mecanismos
o tipo C (finas e
envolvidos na de
etecção de estímulos n
nocivos pelas fibras noc
ciceptivas do
amielinizadas), descobriram
d
que o canal de sódio vo
oltagem-dependente NaV
V1.8 desemp
penha
papel fundamenttal na geraçã
ão dos poten
nciais de açã
ão induzidos por estímullos térmicos frios.
Os au
utores do es
studo també
ém demonsttraram por meio de téc
cnicas de ele
etrofisiologia
a que,
quando um tecido periférico está sob baiixas temperaturas, a res
sposta a esttímulos mecâ
ânicos
dolorrosos depend
de exclusiva
amente deste
e tipo de canal iônico. Enquanto
E
oss outros cana
ais de
sódio
o dependente
es de voltag
gem têm sua
a atividade diminuída
d
a baixas temp
peraturas, o canal
NaV1
1.8 mantém
m sua funcio
onalidade. D
De fato, an
nimais deficientes para
a este canal não
respo
ondem à es
stimulação nociva fria, além de também
t
não responde
erem a estímulos
mecâ
ânicos quand
do o local de aplicação e stá submetid
do à baixa te
emperatura..
n(1*), And
Autorres e proc
cedência do
o estudo: Katharina Zimmerman
Z
dreas Leffler(2*),
Alexa
andru Babes
s(1,3), Cruz Miguel Cen
ndan(4), Ric
chard W. Ca
arr(1), Jin-icchi Kobayas
shi(5),
Carla
a Nau(2), Jo
ohn N. Wood
d(4) & Pete
er W. Reeh((1) – (1) De
epartment o
of Physiology
y and
Patho
ophysiology;; (2) Departm
ment of Ane
esthesiology,, Faculty of Medicine,
M
Frriedrich-Alex
xander
Unive
ersity Erlang
gen-Nuremb
berg, 91054
4 Erlangen, Germany; (3) Depart
rtment of Animal
A
Physiiology and Biophysics,
B
Faculty
F
of B
Biology, Univ
versity of Bucharest, 05
50095 Bucharest,
Roma
ania; (4) De
epartment off Biology, Un
niversity Colllege London
n, London W
WC1E 6BT, UK
K; (5)
Depa
artment of Fixed
Fi
Prostho
odontics, Facculty of Den
ntal Science, Kyushu Un
niversity, Maidashi
3-1-1
1, Higashi-ku
u, Fukuoka 812-8582,
8
Ja
apan.
Referrência: Sens
sory neuron sodium
s
chan
nnel Nav1.8 is essential for pain at lo
low temperatures.
Naturre. Vol 447,1
14 June 2007.
7. En
nzima óxido
o nítrico sintase induzid
da espinal medeia
m
a hipernocicepçção periféric
ca via
prote
eína quinase ativada por mitógeno (M
MAPK) p38
Muito
os trabalhos relacionam o óxido nít
ítrico (NO) a processos de sensibiliização espin
nal ou
hiperrnocicepção. A enzima óxido
ó
nítrico
o sintase-2 (NOS-2), ta
ambém conh
hecida como
o NOS
induz
zida (iNOS), é expressa
a na medula
a espinal em
m resposta à lesões e inflamação. Além
disso
o, outra via bioquímica,
b
o sistema de
e proteínas quinases
q
ativ
vadas por m itógenos (MAPK –
do inglês mitogen
n-actived prrotein kinase
e), parece te
er um papel crucial na in
ndução de es
stados
de sensibilização
o ao nível espinal. Co
om base ne
estes fatos, Qingbo Tan
ng e colega
as da
Unive
ersidade da Califórnia in
nvestigaram qual efeito a inibição da NOS-2 (pe
ela administtração
intrattecal do inib
bidor de NOS
S-2 1400W) na medula espinal de ratos teria so
obre a nocicepção
induz
zida pela administraçã
a
o intraplan tar de formalina (ava
aliada pela mensuraçã
ão do
comp
portamento nociceptivo
o, ou seja,, o númerro de sacu
udidas da pata), sob
bre a
hiperrnocicepção inflamatória
a térmica iinduzida po
or carragenina (avaliad
da pelo teste de
Hargrreaves) e so
obre a ativaç
ção da MAPK
K p38 espina
al (analisada
a por Westerrn blot). Os dados
mostraram reduç
ção significa
ativa da noc icepção indu
uzida pela fo
ormalina, da
a hipernocicepção
térmiica inflamatória e na fo
osforilação d
da p38. Em conjunto, os
o resultadoss sugerem que a
NOS--2 expressa na medula espinal med
deia a hipern
nocicepção inflamatória periférica em um
proce
esso dependente da ativação da MAP
PK p38 espin
nal via NO.
Autorres e proced
dência do es
studo: Qingb
bo Tang, Camilla I. Svensson, Beth any Fitzsimm
mons,
Micha
ael Webb, To
ony L. Yaksh
h and Xiao-Y
Ying Hua - Department
D
of Anesthessiology, Univ
versity
of Ca
alifornia, San
n Diego, La Jolla,
J
CA 920
093, USA.
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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. Re
eceptores CB1
C
presenttes nos neu
urônios prim
mários medeiam os effeitos analgé
ésicos
sistêm
micos dos ca
anabinóides – drogas se
eletivas para
a estes rece
eptores perifféricos podem ser
basta
ante efetivas
s como analg
gésicos com poucos efeittos colaterais
Embo
ora muitos trabalhos te
enham dem
monstrado o efeito analgésico dos canabinóide
es, os
possííveis sítios de
d atuação destas subsstâncias no sistema no
ociceptivo ai nda é motivo de
contrrovérsia. Artigo publica
ado por um
m grupo de
e pesquisado
ores alemãe
es e americanos
mostrou, pela primeira
p
ve
ez, que o efeito analg
gésico dos canabinóide
es administtrados
sistem
micamente depende,
d
em
m maior parrte, de recep
ptores prese
entes em ne
eurônios aferrentes
primá
ários nocicep
ptivos. Foi observado,
o
p
por exemplo,, que animais deficiente
es para recep
ptores
do tip
po CB1 apen
nas nos neurônios nocicceptivos prim
mários apresentavam red
dução de ma
ais de
70% na analgesia induzida pela
p
administtração sistêm
mica de uma
a droga agon
nista canabin
nóide.
Os a
autores suge
erem, ainda
a, que o d esenvolvime
ento de ago
onistas sele
etivos para estes
recep
ptores que não
n
atinjam o sistema n
nervoso centtral (SNC) poderia ser in
nteressante como
estratégia para tratar dores
s de origem
m inflamatóriia e neuropática, porém
m sem os efeitos
e
colate
erais aprese
entados pelos
s canabinóid
des que ating
gem o SNC.
Autorres e pro
ocedência do
d
estudo: Nitin Ag
garwal(1), Pal Pacherr(2,10), Irm
mgard
Teged
der(3,10), Fumimasa
F
Am
maya(4,10),, Cristina E Constantin(5
C
5), Gary J Brrenner(4), Tiziana
T
Rubin
no(6), Chris
stoph W Michalski(1), Giovanni Marsicano(7)
M
), Krisztina Monory(7),, Ken
Mack
kie(8), Claud
diu Marian(3
3), Sandor B
Batkai(2), Daniela Parolaro(6), Mich
hael J Fischer(9),
Peterr Reeh(9), George
G
Kun
nos(2), Mich
haela Kress((5), Beat Lu
utz(7), Cliffo
ord J Woolff(4) &
Rohin
ni Kuner(1) – (1) Institu
ute for Pharm
macology, University
U
of Heidelberg, Im Neuenh
heimer
Feld, Heidelberg
g, 69120 Germany;
G
((2) Laborattory of Phy
ysiological S
Studies, Na
ational
Instittutes of Hea
alth, National Institute o
on Alcohol Ab
buse and Alcoholism, 56
625 Fishers Lane,
MSC 9413, Beth
hesda, Marylland 20892--9413; (3) Pharmazenttrum Frankfu
furt, Klinikum
m der
Theodor-Stern-Kai 7, 60590, Fra
Johan
nn Wolfgang
g Goethe Universität,
U
ankfurt am Main,
Germ
many; (4) De
epartment of
o Anesthesia
ia and Critic
cal Care, Massachusetts General Ho
ospital
and Harvard Medical Sc
chool, Masssachusetts General Hospital–Eas
H
st, Charles
stown,
Massa
achusetts 02129,
0
USA;; (5) Divisiion of Phys
siology, Dep
partment forr Physiology
y and
Medic
cal Physics,, Innsbruck
k Medical University, Fritz-Pregls
str.3 A-602
20, Austria;; (6)
Depa
artment of Structural
S
an
nd Functiona
al Biology, Pharmacolog
P
gy Section a
and Neurosc
cience
Cente
er, Universitty of Insubrria, via A. d
da Giussano 1021052 Busto
B
Arsizio
o (VA), Italy
y; (7)
Depa
artment of Ph
hysiological Chemistry, Johannes Gutenberg-Un
niversity Maiinz, Duesberrgweg
6, 55
5099 Mainz,, Germany; (8) Departtment of An
nesthesiolog
gy, Universitty of Washiington
Schoo
ol of Mediciine, Seattle,, Washingto
on 98195-65
540, USA; (9)
(
Institute
e of Physiolo
ogy &
Patho
ophysiology, Universität of Erlangen
n, Universität sstr. 17, D-91054,
D
Erla
langen, Germ
many;
(10) These autho
ors contributted equally tto this work.
Referrência: Cannabinoids mediate
m
ana
algesia largely via perripheral typ
pe 1 cannab
binoid
recep
ptors in nocic
ceptors. Pub
blished online
e at http://w
www.nature.com/nature neuroscience .
9. As
ssociação de
e analgésico
os nem sem
mpre é uma
a boa opção
o para trata mento de dores:
d
toxiciidade dos medicamentos
s pode ser e
exacerbada pela
p
combina
ação
Garcíía-Hernández e cols., do México , em artigo publicado
o na revistta Pharmaco
ology,
Bioch
hemistry and
d Behavior, estudaram o efeito an
nalgésico do
o inibidor se
eletivo da enzima
cicloo
oxigenase(CO
OX)-2 rofecoxibe e do a
analgésico opióide
o
“atíp
pico” tramad
dol, administtrados
isolad
damente ou em combina
ação, em mo
odelo experimental de dor artrítica e
em ratos, alé
ém de
avalia
ar os efeitos
s gástricos indesejáveis produzidos por essas drogas.
d
Os rresultados obtidos
mostraram que ambas
a
são efetivas,
e
de maneira dose-dependente, em red uzir a nocicepção
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quando administradas isoladamente por via oral. Porrém, não forram observa
adas alteraçõ
ões no
efeito
o antinocice
eptivo quando estas d
drogas foram
m associada
as. A avalia
ação dos efeitos
e
gástrricos indesejáveis surpre
eendeu os a utores, pois mostrou qu
ue a adminisstração isola
ada do
rofecoxibe, mas não do tram
madol, prov ocou lesões e úlceras, contribuindo
o, assim, pa
ara os
dados recenteme
ente publica
ados sobre o potencial desses med
dicamentos de causar lesões
l
gástrricas, ao co
ontrário do que se im
maginava. Interessantemente, as úlceras esttavam
aume
entadas nos animais qu
ue receberam
m a co-administração das drogas. Com base nestes
n
de medicam
resulttados, os autores conc
cluem que, embora a combinação
c
mentos seja
a uma
prátic
ca clínica ba
astante comu
um, com o o
objetivo de aumentar a eficácia de tratamentos
s para
dores
s agudas e crônicas,
c
a utilização da combinação
o rofecoxibe+
+tramadol d eve ser vista
a com
caute
ela.
Nota da Redação
o: A terapia mais efetiv
va para tratamento das dores mod
deradas e se
everas
(entrre elas, a arrtrite) é a utilização de drogas opió
óides. Entretanto, os effeitos indese
ejados
causa
ados por estta classe de medicamen to são um grande
g
problema. Uma d
das soluções
s para
minim
mizar estes efeitos seria
a a redução das doses de
d opióides administrad as aos pacie
entes,
porém
m tal manob
bra resulta na
n diminuiçã o ou até me
esmo na aus
sência do efe
eito analgésico da
droga
a. Assim, a utilização
u
de
e associaçõess de duas ou
u mais classes de fárma
acos em pequenas
doses
s tem sido recomendad
r
a, na tentattiva de minim
mizar os efe
eitos colatera
rais. Porém, como
mostra este trab
balho, nem sempre esssa manobra é segura o bastante, de modo que os
riscos
s podem sup
perar os benefícios almej
ejados.
Autorres e proc
cedência: Liliana Garcíía-Hernánde
ez(c), Myrna Déciga-C
Campos(a), Uriah
Guev
vara-López(b
b), Francisc
co Javier L
López-Muñoz
z (c,*) – (a) Faculta
ad de Farm
macia,
Unive
ersidad Autó
ónoma del Es
stado de Mo
orelos, Av. Universidad
U
1001,
1
Cham
milpa, Cuerna
avaca,
Morellos, C.P. 62
2210, México
o; (b) Clínicca del Dolor del Institutto Nacional de Cs. Médiicas y
Nutriición “Salvad
dor Subirán””, Investigad
dor de la UM
MAE Magdalena de las S
Salinas del IMSS,
I
Méxic
co D.F., Mé
éxico; (c) Departamento
o de Farma
acobiología, Cinvestav-S
Sede Sur, México
M
D.F., México.
Referrência: Co-a
administratio
on of rofecox
xib and tram
madol resultts in additiv
ve or sub-ad
dditive
intera
action during
g arthritic nociception
n
iin rat. Pharm
macology, Biochemistry
B
and Behavior xx
(2007
7) xxx–xxx. Article in prress.
10. Inibição do Fator de Transcrição Nuclear kappa-B
k
(NF
F-κB) reduzz hipernocicepção
inflam
matória e de
e origem neu
uropática
O Fattor de Trans
scrição Nucle
ear kappa-B (NF-κB) pos
ssui a capac
cidade, quan
ndo ativado, de se
ligar a genes específicos
e
e promove
er a síntese
e e transcrrição de vá
ários media
adores
inflam
matórios. Qu
uando não-ativado, o NF
F-κB encontra-se no cito
oplasma celu
ular ligado a uma
prote
eína inibitória, o IκB. Este complex
xo impede a translocaç
ção do NF-κ
κB para o núcleo,
do IκB são necessárias
bloqu
ueando, assiim, sua ativ
vação. A fosfforilação e degradação
d
s para
que o NF-κB mig
gre do citoplasma para o núcleo. En
ntre os genes por ele re
egulados pod
demos
citar os responsá
áveis pela ex
xpressão dass ciclooxigen
nases (COX),, das citocina
as e de molé
éculas
e
da in
nibição espe
ecífica do NF-κB
N
nos modelos
m
de
e hipernocicepção
de adesão. O efeito
mecâ
ânica e térmica e no mo
odelo de dor neuropática
a por constriicção crônica
a do nervo ciático
c
foi av
valiado. Os autores do trabalho obsservaram qu
ue a inibição
o da degrad
dação do IκB
B pelo
inibid
dor da enzim
ma responsáv
vel por essa fosforilação
o, a IκB quinase (IKK), rreduzia a ativação
do NF
F-κB, com conseqüente
c
redução da inflamação e da neuropatia, o que
e pode, no futuro,
repre
esentar um novo alvo para
p
o trata
amento da dor
d
tanto de
e origem infflamatória quanto
neuro
opática.
Autorres e proced
dência: Irmgard Tegede
er(1*), Ellen
n Niederberger(1*), Ro
onald Schmidt(1);
Susanne Kunz(1); Hans Gühring(2)); Olaf Riitzeler(2); Martin Micchaelis(2); Gerd
Geiss
slinger(1) – (1) pharmaz
zentrum fran
nkfurt, Instittut für Klinis
sche Pharma
akologie, Klin
nikum
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der JJohann Wolfg
fgang Goethe
e-Universitä
ät Frankfurt, 60590 Fran
nkfurt, Germ
many; (2) Aventis
Pharm
ma Deutschlland, 65929 Frankfurt am
m Main, Gerrmany.
Referrência: Spec
cific Inhibition of IκB K
Kinase Redu
uces Hypera
algesia in In
Inflammatory
y and
Neuro
opathic Pain
n Models in
n Rats. The
e Journal of
o Neuroscie
ence, Febru
uary 18, 20
004 •
24(7)):1637–1645
5.
11. A analgesia induzida por eletroacupu
untura pode ser mediada
a por recepto
ores adrenérgicos
espin
nais do tipo alfa-2
a
nvolva a ativação
Embo
ora o mecan
nismo analgé
ésico propossto para a eletroacupun
e
tura (EA) en
do siistema opióiide endógen
no, ainda nã
ão se conhe
ece de fato qual é a v
via de ação desta
terap
pia. Em mod
delo experim
mental de disstensão de tornozelo
t
de
e ratos, esta
a técnica mo
ostrou
produ
uzir uma an
nalgesia pod
derosa. Reccentes pesquisas têm proposto
p
o envolvimento de
ação, como,, por exemplo, as vias m
outro
os sistemas em seu mec
canismo de a
monoaminérrgicas,
inves
stigadas porr Koo e co
ols., que av
valiaram quais receptores para am
minas simpáticas
estarriam envolvidos na analgesia induziida pela EA neste mode
elo de disten
nsão. A analgesia
induz
zida pela EA foi bloquead
da pelo anta
agonista não
o-seletivo de receptores alfa-adrenérgicos
m não foi affetada
fento
olamina e pelos antagonistas alfa-2- seletivos ida
azoxan e ioim
mbina, porém
pela administraç
ção intrateca
al de terazo
osina (antag
gonista alfa-1), nem pe
ela administtração
sistêm
mica do anttagonista op
pióide naloxo
one. Isso su
ugere que o efeito antin
nociceptivo da
d EA
neste
e modelo de
e distensão do tornoze
elo em ratos
s é, ao menos em parrte, mediado por
adren
noceptores espinais
e
do tipo
t
alfa-2.
Autorres e proced
dência: Sung Tae Koo(a
a), Kyu San
ng Lim(b), Kyungsoon
K
C
Chung(c), Hy
yunsu
Ju(d)), Jin Mo Chung(c,*) – (a)
( Departm
ment of Mediical Research
h, Korea Insstitute of Orriental
Medic
cine, Daejeo
on, Republic of Korea; (b
b) Profession
nal Graduate
e School of O
Oriental Med
dicine,
Wonk
kwang Unive
ersity, Iksan
n, Republic of Korea; (c
c) Departme
ent of Neuro
oscience and Cell
Biolog
gy, Universiity of Texas Medical Bran
nch, Galvestton, TX 7755
55, USA; (d)
d) Sealy Centter on
Aging
g, University
y of Texas Me
edical Brancch, Galveston
n, TX 77555,, USA.
Referrência: Electroacupuncture-induced
d analgesia in a rat mo
odel of ank
kle sprain pain is
n xxx (2007) xxx–xxx. Article
media
ated by spin
nal a-adrenoceptors. Pain
A
in pre
ess.
12. T
Trabalho an
nalisa o effeito sobre a dor pro
omovido porr diferentess freqüência
as de
eletro
oacupuntura
a em modelo
o animal de d
distensão do
o tornozelo
A esttimulação elé
étrica de pontos conheccidos como acupoints
a
pela eletroacu puntura (EA
A) tem
sido utilizada para tratamento de váriass desordens músculo-es
squeletais, p
promovendo alivio
da d
dor e inflam
mação, forta
alecimento muscular e redução do tônus m uscular alte
erado.
Interessantemente, é sabido
o que a esttimulação elétrica
e
desses pontos ccom baixa e alta
freqü
üência ativa diferentes regiões na
a medula espinal
e
e no
n sistema nervoso ce
entral,
evoca
ando diferen
ntes resposttas do siste
ema nervoso autônomo
o pela libera
ação de div
versos
neuro
opeptídeos. O efeito da estimulação
o elétrica de acupoints com
c
freqüên
ncias diferenttes (2
e 100
0 Hz) na dorr e edema no
o modelo de
e distensão do
d tornozelo de ratos foii avaliado po
or Tae
Soo H
Hahm, do Departamento
o de Aneste siologia e Medicina
M
da Dor
D da Escolla de Medicina da
Unive
ersidade Sun
ngkyunkwan
n, em Seul, na Coréia. Apesar de ambas as ffreqüências terem
induz
zido analgesia nos animais, somente
e a freqüênc
cia de 2Hz facilitou
f
a re
edução do ed
dema.
Dessa
a forma, o autor
a
sugere
e que a freq
qüência menor pode ser a melhor o
opção a ser usada
na te
erapia de lesões muscula
ares com a té
écnica de EA
A.
Autorres e proced
dência: Tae Soo Hahm , Departmen
nt of Anesth
hesiology an
nd Pain Med
dicine,
Sams
sung Medical Center, Sungkyunkwan
n University School of Medicine, Seo
oul, Korea.
Referrência: The Effect
E
of 2 Hz
H and 100 H
Hz Electricall Stimulation
n of Acupoin
nt on Ankle Sprain
S
in Ra
ats. J Korean Med Sci 2007; 22: 347
7-51.
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