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1. Pe
esquisadores
s da USP de
e Ribeirão P
Preto descob
brem analgésico quatro vezes mais
s forte
que a morfina em
m veneno de
e vespa
As s
secreções tó
óxicas liberadas por a
animais peç
çonhentos como
c
serpe
entes, aranh
has e
escorrpiões, oculttam compos
stos protéiccos e enzim
mas que, se purificadass em labora
atório,
podem ser ferra
amentas úteis para ap
plicação mé
édica em diagnósticos de doenças, na
enção do cre
escimento de
e células ma lignas e até como potentes analgésiicos.
conte
armacology,, uma
Em ttrabalho rece
entemente apresentado
a
o no periódic
co British Jo
ournal of Pha
pe formada por cientista
as dos Depa
artamentos de
d Biologia, de Bioquím ica e Imuno
ologia,
equip
de Fíísica e Quím
mica e de Fa
armacologia da Universid
dade de São
o Paulo (US
SP) no câmp
pus de
Ribeirão Preto, conseguiu iso
olar, a partirr do veneno
o da vespa Polibia
P
occide
entalis, conh
hecida
como
o “marimbon
ndo estrela”,, uma substtância com poder
p
analgé
ésico até qu
uatro vezes maior
que a morfina, quando administrada dire
etamente no
o sistema ne
ervoso centra
al (SNC), pe
ela via
intra--cerebroventtricular.
Cham
mada Treonina-6 Bradic
cinina (Thr6
6-BK), a sub
bstância em
m questão é um análog
go da
bradicinina, um mediador endógeno com efeito
o vasodilata
ador podero
oso e com
m alta
capac
cidade de aumentar a permea bilidade da
a parede dos
d
vasos. Esta ativ
vidade
vasod
dilatadora fa
acilita a migrração a parttir do sangue
e de células de defesa (lleucócitos) para
p
o
tecido
o afetado. Pode
P
também causar ccontração do
o tecido muscular liso, como o mú
úsculo
bronq
quial em alguns mamíferos. Esse effeito ocorre de
d forma ma
ais lenta que
e a histamin
na, daí
seu n
nome (bradi=
=lentamente
e). Em term inações nerv
vosas sensoriais, leva à ativação das vias
da do
or, além de causar aum
mento da sen
nsibilidade em qualquer processo in
nflamatório, o que
faz c
com que a bradicinina
a seja cons iderada um
m mediador da inflama
ação. Em adição,
apare
entemente tem
t
papel também
t
na regulação da excreção
o de diverssas glândula
as em
situaç
ções não-pa
atológicas. Entretanto, n
no SNC, ao contrário
c
do sistema perriférico, apre
esenta
efeito
o analgésico. Interessan
ntemente, o análogo iso
olado apresentou ativida
ade maior e efeito
analg
gésico mais prolongado.
p
Existe
em dois rece
eptores para
a bradicinina
a, conhecido
os como B1 e B2, sendo que o primeiro é
expre
esso somentte após dano
os teciduais ou após a produção
p
da citocina inte
erleucina-1, tendo
papel principal na
n dor crôn
nica. Já o rreceptor B2 é expresso
o normalme
ente em alg
gumas
as, como as do músculo
o liso. A sua
a ação nos vasos
v
é devida, em partte, à produç
ção de
célula
prosttaglandinas e óxido nítric
co (NO), esttimulada pela
a ativação desses recepttores.
O iso
olamento da
a Thr6-BK a partir do v
veneno da vespa
v
foi re
ealizado pela
a metodolog
gia de
cromatografia de
e alta eficiên
ncia e a iden
ntificação es
strutural foi realizada po
or espectrom
metria
de m
massas. Ainda, os pesquisadores ve rificaram qu
ue a atuação
o deste pepttídeo ocorria
a pela
ativação de recep
ptores B2 no
o SNC.
Não é a primeira vez que um
m analgésico
o potente é isolado a partir da peçon
nha de insettos ou
animais. É releva
ante lembrar que o isol amento de peptídeos a partir de ve
enenos de cobras
c
nativas do Bras
sil levou ao
o desenvolviimento de várias linha
as de pesq uisa. O Ins
stituto
Butan
ntan, por ex
xemplo, órgã
ão da Secrettaria de Esta
ado da Saúde
e, desenvolv
veu recentem
mente
uma nova substâ
ância a parttir do venen
no de cobra cascavel co
om um pode
er analgésico 600
vezes
s maior que a morfina.
Fonte
e: MR Mortari et al. Inhiibition of acu
ute nocicepttive response
es in rats aft
fter i.c.v. injection
of Th
hr6-bradykin
nin, isolated from the ve
enom of the social wasp
p, Polybia occcidentalis. British
B
Journ
nal of Pharmacology (2007), 1–10.
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2. Cie
entistas suec
cas mostram
m como os xa
ampus causa
am irritação nos olhos
Recep
ptores cham
mados de van
nilóides tipo 1 (ou TRPV1
1, na sigla em inglês) sã
ão relatados como
um d
dos compone
entes-chave das vias de transmissão
o da dor. Esttes receptore
es, relaciona
ados à
detec
cção de callor nocivo, causam en
ntrada de ío
ons cálcio nos neurôn ios, o que leva,
secun
ndariamente
e, à uma infflamação ne
eurogênica, ou seja, um
ma inflamaçã
ão originada
a pela
lesão
o de células neuronais. Um trabalh
ho realizado por pesquis
sadoras sue
ecas mostrou que
estes
s receptores podem partticipar da infflamação nos
s olhos causada por xam
mpus. Ao ava
aliar a
prese
ença de rece
eptores TRPV
V1 pela med
dida do influx
xo de cálcio em células do tipo SH-SY5Y,
as au
utoras do es
studo observ
varam que b
baixas conce
entrações de
e detergente
e (lauril sulfa
ato de
sódio
o, um comp
ponente enco
ontrado em vários xam
mpus) induziam aumentto na quanttidade
intrac
celular de cá
álcio que aum
mentava con
nforme se aumentava a concentraçã
ão do deterg
gente.
Ainda
a, esse aume
ento no cálcio foi relacio
onado à pres
sença e ativa
ação de rece
eptores TRPV
V1, de
modo
o que os dados revelam um novo meca
anismo dessas substân
ncias, cham
madas
“surfa
actantes”, induzirem do
or. Além di sso, as pes
squisadoras propõem q
que os resultados
podem levar à im
mplementaçã
ão de um no
ovo método para testar produtos irrritantes aos olhos
sem usar animais
s.
Fonte
e: Johanna Lilja,
L
Heléne Lindegren a
and Anna Fo
orsby. Surfac
ctant-induce
ed TRPV1 activitya nov
vel mechanis
sm for eye irritation?
i
To
oxSci Advan
nce Access. Publicado
P
em
m 16 de junho de
2007.
3. Do
ores malign
nas: a assoc
ciação de m
medicamento
os pode pro
oduzir analg
gesia com menos
m
efeito
os indesejáveis
Assoc
ciações de medicamento
m
os analgésic os opióides (do tipo da morfina) e a
anti-emético
os são
usada
as para alíviio da dor e de náuseas em pessoas
s com doenç
ças malignass. Contudo, o uso
prolo
ongado dos opióides no
ormalmente é acompanhado de efe
eitos indesej
ejados, o qu
ue, de
certa forma, limita seu uso. Mais ainda, nem semprre o uso concomitante d e certas dro
ogas é
intere
essante a lo
ongo prazo, mesmo porrque certas associações
s podem pottencializar efeitos
e
adverrsos de algu
uns medicam
mentos (ver DOL 83). Com base nestas informa
ações, e dev
vido à
dificu
uldade de obtenção de sucesso no
o alívio de sintomas
s
causados por doenças co
omo o
cânce
er, vários estudos sã
ão feitos ccom o intu
uito de determinar q uais associiações
medicamentosas poderiam ser mais e fetivas para
a tratar doe
enças malig
gnas, porém
m com
or chance de
e ocorrência
a de efeitos colaterais graves.
g
Assim, um trab
balho realizado na
meno
Unive
ersidade de Witwatersra
and, em Joha
annesburg, África
Á
do Su
ul, investigou
u os efeitos sobre
a dorr e sobre a função motora que pod
dem ser gerrados pela in
nteração enttre a morfin
na e a
meto
oclopramida. A morfina, um fármaco
o opióide, é bastante
b
usa
ada para trattamento de dores
oncollógicas e de intensidade
e severa (vejja mais sobre os efeitos
s adversos ccausados pelo uso
por llongo tempo
o de opióid
des em nos so Editorial do Mês da
a edição 83
3 do DOL). Já a
meto
oclopramida é uma droga
a usada para
a aliviar as náuseas dec
correntes do
o tratamento
o, com
ação em receptores para o neurotransmiissor dopamina do tipo D2.
D Utilizand
do animais (ratos)
e tes
stes que avaliavam se os medicam
mentos isola
ados ou não
o teriam açã
ão sobre a dor e
coord
denação mo
otora, os au
utores verificcaram que a metoclopramida, em
mbora não possua
p
efeito
o analgésico
o isoladamente, pode a
aumentar, quando
q
adm
ministrada em
m altas dos
ses, o
alívio
o da dor prop
porcionado pela
p
morfina
a. Porém, foii observado também que
e essa assoc
ciação
preju
udicava a fun
nção motora
a dos animaiis, mesmo em
e baixas do
oses. Como as doses alttas de
meto
oclopramida também causavam
c
p
prejuízo na coordenação motora quando usadas
isolad
damente, po
ode ser que
e esta não somente potencialize
p
os efeitos da morfina,, mas
tamb
bém seja pottencializada pelo opióide
e, já que a associação
a
era
e feita com
m baixas dos
ses da
meto
oclopramida. Mesmo assim, os auttores afirma
am que a co-administra
c
ação desses
s dois
medicamentos é útil para ser utilizada clinicamentte, visto que
e menores d
doses de morfina
podem ser utiliz
zadas para diminuir a dor decorrrente de do
oenças mal ignas, embora o
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acom
mpanhamento
o dos pacien
ntes devido aos efeitos causados pe
ela terapia d
deva ser realizado
inces
ssantemente e, no caso de
d piora, pro
ovidências se
ejam tomadas imediatam
mente.
Fonte
e: Peter R Kamerman
n, Nicole B
Becker and Linda G Fick. Interractions between
meto
oclopramide and morphine: enhancced antinociiception and
d motor dyssfunction in rats.
Clinic
cal and Expe
erimental Pha
armacology and Physiolo
ogy (2007) 34,
3 106–112
2.
4. Do
or na planta dos pés pod
de ser sintom
ma de lesão nos nervos
Na re
egião da planta dos pés
s existem du
uas estrutura
as: uma elástica – consstituída por tecido
t
musc
cular - e outtra rígida – constituída por tecido fibroso e inelástico, cha
amada “fásc
cia” -,
que possibilita potencializar
p
a força doss músculos flexores curtos dos de
edos, funcion
nando
como
o braço de alavanca,
a
ou
u seja, esta estrutura aumenta a efficiência da fase de imp
pulsão
(quan
ndo o calca
anhar se distancia do solo). Um stress exce
essivo nesta
a região prrovoca
estira
amento da fáscia,
f
causa
ando fissura
as e inflama
ação da mes
sma e dos ttecidos próx
ximos.
Este problema, decorrente da inflama
ação da fáscia plantar é conhecid
do como “fa
asciíte
planttar”, e é bas
stante comum nos pés d
de atletas co
orredores, sendo causad
do principalm
mente
por rretrações do
o tendão calcâneo (o “ttendão de aquiles”), alé
ém de apare
ecer em pés
s com
curva
atura acentu
uada (o cham
mado “pé ca
avo”), em pé
és rígidos ou
u com pouca
a flexibilidad
de ou,
ainda
a, em pés pronados. Tênis velhos, q
que facilitam
m a pronação, ou tênis muito duros
s, que
provo
ocam estiramento da fáscia, aum
mentam os riscos deste
e tipo de llesão. Embora o
diagn
nóstico não seja complicado, a fa sciíte, muita
as vezes, é identificada
a incorretam
mente
como
o outra síndrrome, o esp
porão do calccâneo. Essa lesão acom
mete a região
o plantar do
o osso
calcâneo, na orig
gem da fásciia plantar e do músculo flexor curto
o dos pés. A
Apesar do es
sporão
calcâneo fazer pa
arte do quad
dro da fasciííte plantar, se
s caracteriz
zando pelo ccrescimento ósseo
no ca
alcâneo, é importante salientar
s
qu
ue este não ocorre na fáscia planta
ar, mas, sim
m, no
músc
culo flexor an
nterior dos dedos,
d
o qua
al é adjacentte à fáscia.
Um e
estudo recen
ntemente pu
ublicado porr pesquisado
ores taiwand
deses demon
nstrou a utilidade
da av
valiação da condução nervosa
n
(verrificando a velocidade
v
e amplitude da respostta dos
nervo
os estimulad
dos) para de
eterminar a presença de problemas
s relacionado
os aos nerv
vos da
região associado
os à fasciíte.. Em 26 paccientes porttadores de fasciíte
f
aval iados foi po
ossível
nosticar alterações indicativas de ne
europatia calcânea medial, o que, a
além de mos
strar a
diagn
possíível relação da fasciíte plantar com
m o esporão
o do calcâne
eo, o que po
ode ser uma das
razõe
es para os diagnóstico
os errôneos , indica qu
ue o comprrometimento
o dos nervo
os na
sintomatologia po
ode ser maio
or do que se
e pensava an
ntes. Veja mais no artigo
o completo.
e: Chein-We
ei Chang, Yi-Chian Wan
ng, Wen-Hsu
uan Hou, Xin
n-Xian Lee, Kai-Fong Chang.
C
Fonte
Media
al calcaneal neuropathy is associate
ed with plantar fasciitis. Clinical Neu
urophysiology 118
(2007
7) 119–123..
5. Ve
eja como funcionam as substânciass antidepressivas usadas para alivia
ar dores de difícil
tratamento
Droga
as antideprressivas são
o aquelas cconsideradas
s úteis para
a diminuir o
os sintomas
s que
carac
cterizam as síndromes
s
depressivas. Entretanto, algumas des
stas drogas também parrecem
ser e
eficazes para
a tratamento
o de transtorrnos psicótic
cos e para o controle de
e dores crônicas e
neuro
opáticas.
Por a
agirem diretamente no
o cérebro, m
modificam e corrigem a transmisssão nervosa
a, por
influe
enciarem a liberação e inibição de neurotransmissores, em
m áreas do sistema ne
ervoso
que rregulam o es
stado do hum
mor - o níve
el da vitalida
ade, de energia, de interresse e a variação
entre
e alegria e trristeza - quando o pacien
nte está em uma situaçã
ão emociona
al negativa.
Três classes de fármacos são
s
usadas para tratam
mento da depressão:
d
o
os inibidores dos
trans
sportadores das mono
oaminas – também chamados antidepresssivos tricíc
clicos,
consideradas as drogas
d
mais
s eficazes pa ra tratamento da depres
ssão profund
da -, os inibidores
seletiivos do transportador da seroton
nina – tamb
bém conhec
cidos como SSRIs, bas
stante
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segurros, porém eficazes ape
enas em cassos de depre
essão leve a moderada -, e os inibidores
da e
enzima MAO
O (monoamina oxidase,, que degra
ada neurotrransmissoress liberados pelos
neurô
ônios, limitando a sua aç
ção), que sã
ão drogas com longa durração.
Apesa
ar do relativ
vo sucesso clínico,
c
estess fármacos são ineficaz
zes em cerca
a de 30% a 50%
dos c
casos de depressão. Alé
ém disso, oss estudos co
om paciente
es mostram que uma grande
porce
entagem me
elhora apenas com ince
entivo do médico
m
e us
so de mediccamentos-placebo
(comprimidos se
em ação farmacológica)) administrados como se
s fossem a
antidepressiv
vos, o
que prova que a força de vontade, attenção e fé do pacientte na cura são tão ou mais
importantes que os fármacos
s no tratame
ento dos pac
cientes deprimidos.
Outro
os estudos, porém, mo
ostram que vários caso
os necessita
am de tenta
ativas de uso de
difere
entes fármac
cos antideprressores parra determina
ar o mais apropriado parra o pacientte que
não a
apresenta melhoras
m
com
m um dado medicamento. Contudo
o, estes estu
udos demonstram
que, quanto maior a variedade de antiidepressivos
s um paciente experime
enta, menos
s este
ente se bene
eficiará com novos antid
depressivos. Isso mostra
a, portanto, a importânc
cia do
pacie
tipo d
de fármaco a ser utilizad
do no início do tratamen
nto, de modo que o índiice de suces
sso da
terap
pia deve ser o maior possível o quan
nto antes.
Este dado foi o principal resu
ultado de um
m estudo clín
nico divulgad
do este mês pela revista Fator
Brasil, o qual fo
ocalizou tantto o tipo de
e fármaco a ser utilizad
do em pacie
entes depres
ssivos
refrattários quantto o métod
do com que
e a troca do fármaco ineficaz porr outro dev
ve ser
realiz
zada. Com re
elação a ess
se último tóp
pico, os auto
ores do artig
go sugerem que tanto a troca
imediata e diretta quanto a troca gra
adual, com aumento da dose do novo fárma
aco e
dimin
nuição do an
nterior, dia após dia, d
deve ser feitta de modo cuidadoso e com cons
stante
monitoração do paciente.
p
No ttrabalho, o antidepress
sivo utilizad o para sub
bstituir trata
amentos sem
m sucesso foi a
dulox
xetina, um inibidor de recaptação d
de serotonina, um dos principais
p
ne
eurotransmis
ssores
do sis
stema nervo
oso central, cuja
c
falta é b
bastante ass
sociada a cas
sos de depre
essão.
Porém
m, vários trrabalhos tam
mbém demo
onstram o papel da se
erotonina na
a dor, sendo um
regulador da tran
nsmissão da
a informação
o dolorosa. Receptores para seroton
nina do tipo 5HT1A p
parecem fac
cilitar a tran
nsmissão da
a dor, enqu
uanto os re
eceptores do
o tipo 5HT-1B/D
parec
cem regularr essa transmissão. Po
or outro lad
do, receptores do tipo
o 5HT-3, qu
uando
ativados, produz
zem analge
esia (diminu
uição da do
or) por estimularem a ação de outro
otransmissorr, o GABA (ácido gam a-aminobutíírico), o qua
al diminui a transmissã
ão da
neuro
inform
mação dolorrosa. É neste
e quadro qu
ue os antidep
pressivos tricíclicos atua
am para reduzir a
dor, a
aumentando
o a concentrração de serrotonina e/ou noradrena
alina por me
eio do bloque
eio da
recap
ptação desttes neurotransmissoress -durante a transmis
ssão da in
nformação, estes
neuro
otransmissorres são liberados pelos neurônios e atuam em receptores que bloqueiam a
trans
smissão da dor,
d
sendo recaptados
r
p
pelos neurônios por mo
oléculas tran
nsportadoras
s, que
inibem
m sua ação
o. Quanto maior
m
tempo
o estes perm
manecerem agindo em seus receptores,
maior será a inibição da transmissão, inclusive a dolorosa. Mais ainda , estes fárm
macos
tricíclicos também
m podem ag
gir em recep
ptores para opióides end
dógenos (recceptores ativados
por d
drogas com
mo a morfin
na), sendo esta uma possível explicação pa ra sua ativ
vidade
analg
gésica.
Outro
os neurotra
ansmissores que tam
mbém parec
cem estar implicadoss na ação dos
antidepressivos são a acettilcolina e a histamina, além do
o glutamato
o, um dos mais
importantes neurotransmisso
ores. O bloq
queio da açã
ão destes trransmissoress parece tam
mbém
ser fe
eito por drog
gas antidepressivas.
Veja mais sobre
e o estudo da
d ação da duloxetina em pacientes refratário
os a tratam
mentos
antidepressivos, independentte da forma de troca do fármaco, no
o site da rev
vista Fator Brrasil.
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Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Aç
ção do celec
coxibe sobre canais de ssódio: seria este inibido
or seletivo de
e COX-2 tam
mbém
um anestésico?
Traba
alho publica
ado no periódico Brain Research pelo grupo de pesquissadores coreanos
lidera
ado por Soon
n Yong Park demonstrou
u que o celec
coxibe - descrito como i nibidor da síntese
de prrostaglandinas por inibiç
ção seletiva da enzima ciclooxigenas
c
se do tipo 2 (COX-2) - possui
p
efeito
o inibitório sobre canais de sódio sen
nsíveis (TTX-s) ou não (TTX-r) à tettrodotoxina, o que
lhe c
confere efeitto semelhan
nte aos ane
estésicos loc
cais. O estu
udo, realiza do por avaliação
eletro
ofisiológica em neurôn
nios de gân
nglios das raízes dors
sais de rato
os, mostrou
u um
meca
anismo adicio
onal de ação
o que pode ccontribuir pa
ara o efeito analgésico
a
p
produzido por esta
droga
a largamente
e utilizada para controle
e da dor infla
amatória.
Autorres e proced
dência do estudo: Soon Yong Park (a),
(
Tae Hoo
on Kim (a), H
Hong Im Kim
m (a),
Yong Kyoo Shin (a), Chung Soo
S
Lee (a),, Mijung Parrk (b), Jin-Ho Song (a) – (a) Deparrtment
of Ph
harmacology,, Chung-Ang
g University,, College of Medicine,
M
Do
ongjak-Ku, S
Seoul, Repub
blic of
Korea
a; (b) Deparrtment of Vis
sual Optics, Seoul Natio
onal Universiity of Techno
ology, Nowo
on-Ku,
Seou
ul, Republic of
o Korea.
Referrência: Cele
ecoxib inhibits Na+ currrents in ra
at dorsal ro
oot ganglion
n neurons. Brain
Resea
arch, 1148 (2007)
(
53 – 61.
7. Ad
dministração
o de canabin
nóides previa
amente a ciirurgias pode diminuir ssensibilidade
e pósopera
atória – trabalho mo
ostra efeito
o anti-hiperrnociceptivo pré-empti vo de ago
onista
canab
binóide em modelo
m
expe
erimental de neuropatia
Mode
elos experim
mentais anim
mais de dorr neuropátic
ca são dese
envolvidos p
para proporc
cionar
melhor entendim
mento da neurofisiologia das lesões nervosas e testar posssíveis alternativas
terap
pêuticas para
a suas conse
eqüências. C
Cientistas da
a Faculdade de Medicina
a da Univers
sidade
de Montreal, no Canadá, com
m base nas evidências de que o sistema canab
binóide endó
ógeno
pode estar implic
cado na mod
dulação da d
dor, avaliara
am o impactto de uma tterapia preve
entiva
com agonistas ca
anabinóides no modelo de dor neuropática induzido por lig
gadura parc
cial do
o ciático de ratos. O agonista canab
binóide não--seletivo WIN 55,212-2 foi administtrado,
nervo
sistem
micamente, em regime diário, um a semana antes
a
do procedimento cirúrgico e duas
sema
anas após. Os limiares
s hipernocicceptivos à estimulação
e
mecânica e térmica foram
avalia
ados pelo método de
e filamento
os de von Frey e pelo
p
teste de Hargre
eaves,
respe
ectivamente.. Foi observ
vado que a administraçã
ão pré-empttiva (uma ssemana ante
es) do
agonista diminuiu significattivamente a hipernocic
cepção nas duas sema
anas seguintes à
gia, embora esta melho
ora tenha sid
do mais pronunciada em
m relação ao
o limiar mec
cânico
cirurg
do qu
ue ao térmic
co. Segundo
o os autoress, este resultado parece
e ser depend
dente da ativação
dos d
dois subtipos
s de receptores canabinó
óides descrittos, CB1 e CB2. Além dissso, este tra
abalho
sugerre uma po
ossível estra
atégia para diminuir a dor pós-operatória pelo uso destes
d
medicamentos co
om ação sob
bre o sistema
a canabinóid
de.
Nota da redação: a administtração pré-e
emptiva não alterou o limiar nocicep
ptivo dos an
nimais
quando observad
do após o término do tratamento
o com o ago
onista cana binóide, ou seja,
embo
ora tenha melhorado
m
significativa
amente a anti-hipernoc
a
cicepção, nã
ão foi capa
az de
interfferir com o desenvolvim
d
ento da neu ropatia.
Autorres e proced
dência do es
studo: Josée
e Guindon (a
a), Julie Des
sroches (a),, Mélina Dan
ni (a),
Pierre
e Beaulieu (a,b)
(
– (a) Department
D
of Pharmac
cology, Facullty of Mediciine, Univers
sité de
Monttréal-CHUM, Montréal, Québec,
Q
Can
nada; (b) Department of
o Anesthesiiology, Facu
ulty of
Medic
cine, Univers
sité de Monttréal-CHUM, Montréal, Québec,
Q
Cana
ada.
Referrência: Pre-emptive anttinociceptive
e effects of a synthetic
c cannabinoiid in a mod
del of
neuro
opathic pain
n. Eur J Ph
harmacol (2
2007), doi:1
10.1016/j.ejp
phar.2007.0
04.060. Artic
cle in
press
s.
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8. Elletroacupunttura tem effeito anti-alo
odínico e anti-hiperalgé
ésico por a ção na mic
cróglia
espin
nal em mode
elo experimental de mon
noartrite
Vário
os estudos mostram
m
que a micróglia espinal tem
m papel impo
ortante na do
or inflamatória ou
neuro
opática. Porr outro lado
o, com relaçção ao conttrole da dorr inflamatórria, recentem
mente
algun
ns artigos têm demonstrrado que téccnicas de ele
etroacupuntu
ura (EA) pod
dem ser eficientes
em induzir analg
gesia tanto em human os com doe
enças inflam
matórias qua
anto em mo
odelos
experrimentais. No
N entanto, pouco
p
foi inv
vestigado so
obre a possível relação entre ativaç
ção de
célula
as da glia espinais
e
(micróglias e a
astrócitos) e a analgesia produzida
a pela EA. Assim,
A
cientistas chineses utilizarram o mod
delo experimental de monoartritte induzida
a por
administração de
e Adjuvante Completo d
de Freund (C
CFA) para prroduzir ativa
ação da micrróglia,
além de aumento
o nos níveis
s espinais da
as citocinas inflamatória
as, Fator de Necrose Tumoral
(TNF))-α, Interleu
ucina(IL)-1β
β e IL-6. A administra
ação intratec
cal do inibi dor de mic
cróglia
minociclina ou a aplicação de EA supr imiu a hipe
ernocicepção induzida p
pelo CFA. Qu
uando
comb
binados, hou
uve potencia
ação da ana
algesia, diminuindo significativamen
nte a alodiniia e o
comp
portamento nociceptivo
n
dos
d animais . Além disso
o, a aplicação
o de EA dim
minuiu os níveis de
citociinas inflamatórias aume
entados pela
a administração de CFA.. Os autoress concluem que a
ativação da micrróglia espina
al pode estarr relacionada
a ao aumento dessas ciitocinas, de modo
que a EA poderia
a estar atuando nestas células para
a produzir antinocicepçã
ão. Mais aind
da, os
experrimentos sugerem tamb
bém um efeiito antiinflam
matório da EA,
E diminuin do a liberaç
ção de
mediadores que levam, em última instâ ncia, ao des
senvolvimento da sensib
bilidade asso
ociada
à artrrite.
Autorres e proced
dência do estudo: Sun Shan (a), Mao-Ying
M
Qi-Liang (b), Cao Hong (a),
(
Li
Tingtting (a) Han Mei (a), Pan
n Haili (a), W
Wang Yan-Qing (b), Zha
ao Zhi-Qi (a,,c) and Zhan
ng YuQiua (c) – (a) Ins
stitute of Ne
eurobiology, Institutes of
o Brain Scien
nce, Fudan U
University, China;
C
(b) D
Department of Integrativ
ve Medicine and Neurob
biology, Shan
nghai Mediccal College, Fudan
F
Unive
ersity, China
a; (c) State
e Key Labo
oratory of Medical
M
Neurobiology, S
Shanghai Medical
M
Colleg
ge, Fudan University,
U
Sh
hanghai, Chiina.
Referrência: Is functional
f
sttate of spina
al microglia involved in the anti-alllodynic and
d antihyperralgesic effe
ects of electtroacupunctu
ure in rat model
m
of mo
onoarthritis?? Neurobiolo
ogy of
Disea
ase 26 (2007
7) 558–568.
9. Trrabalho mos
stra diferença na partiicipação das
s proteínas quinases A e C locais nas
respo
ostas associa
adas à dor e inflamação induzidas po
or veneno de
e abelha
Pesqu
uisadores chineses
c
de
emonstraram
m a partic
cipação local das pro
oteínas quinases
dependente de AMPc (PKA)) e C (PKC
C) nas resp
postas relaciionadas à d
dor e inflam
mação
induz
zidas por veneno de abelha.
a
As referidas proteínas e o veneno d
de abelha foram
administrados na
as patas de ratos e fora
am avaliadas
s as respostas induzidass por estimu
ulação
mecâ
ânica (hipern
nocicepção mecânica),
m
a
as respostas
s nociceptivas (sacudida
as induzidas
s pela
administração do
o veneno) e o edema. Os autores sugeriram, com base nas observa
ações,
papéis diferentes
s para as duas
d
quinasses: a PKA parece esta
ar envolvida
a na hiperalgesia
mecâ
ânica enquan
nto a PKC pa
arece ser im
mportante pa
ara a manifestação das ssacudidas de
e pata
(nocicepção manifesta) e parra a formaçã
ão de edema
a.
Autorres e proced
dência do esttudo: Hui-Sh
heng Chen (a,*),
(
Jing Le
ei (b), Xiang
g He (a), Fan
ng Qu
(a), Y
Yang Wang (a), Wei-We
ei Wen (a), H
Hao-Jun You
u (c,d,*), Lars Arendt-N
Nielsen (b,d) – (a)
Depa
artment of Neurology, General Ho
ospital of Shen-Yang
S
Military Reg
gion, Shen Yang
1100
016, China; (b) Center for Sensory
y-Motor Inte
eraction (SM
MI), Experim
mental Cutaneous
Pain Research La
aboratory, Aalborg
A
Univ
versity, DK-9
9220 Aalborg
g, Denmark
k; (c) Deparrtment
of Ph
hysiology an
nd Pathophy
ysiology, Xii’an Jiaotong
g University
y School off Medicine, Xi’an,
China
a; (d) Cente
er for Sensory-Motor IInteraction (SMI),
(
Nocic
ception and Neurophysiology
Laborratory,Aalbo
org Universitty, DK-9220 Aalborg, De
enmark.
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Referrência: Perip
pheral involvement of P
PKA and PK
KC in subcu
utaneous bee
e venom-induced
persis
stent nocice
eption, mec
chanical hyp
peralgesia, and
a
inflamm
mation in ra
ats. Pain (2
2007),
doi:1
10.1016/j.pain.2007.04.0
040. Article in press.
10. R
Receptores serotoninérg
gicos 5-HT1
1A regulam a liberação
o de opióide
es endógeno
os na
medu
ula espinal de
d ratos
A ativação de re
eceptores co
om ação iniibitória sobrre a liberaçã
ão de peptíídeos opióides na
medu
ula espinal é considerada importantte para a mo
odulação endógena da d
dor. Um dos
s mais
importantes neu
urotransmiss
sores é a serotonina (5-HT), prresente nass vias inibiitórias
desce
endentes bulboespinais. A ativação de receptorres serotonin
nérgicos do ttipo 5-HT1A
A inibe
a tran
nsmissão sin
náptica, de modo
m
que esstes receptores podem estar
e
relacion
nados ao controle
negattivo da transmissão da informação dolorosa. Co
om base nes
stes dados, pesquisadorres de
Los A
Angeles, EUA
A, liderados por Juan C
Carlos Marviz
zón, avaliara
am a ação d
destes recep
ptores
sobre
e a liberação
o espinal de
e opióides. A estimulaçã
ão elétrica unilateral
u
do
o corno dors
sal da
medu
ula, realizada
a in vitro, in
nduziu a libe ração de opióides, a qua
al foi mensu
urada por me
eio da
avalia
ação da in
nternalização
o de recepttores µ-opióides nos neurônios dessa regiã
ão. A
receptore
administração
do
agonista
selettivo
para
es
5-HT1A
A
8-hydro
oxy-2dipro
opylaminotettralin (8-OH-DPAT) inib
biu fortemen
nte a intern
nalização do
os receptores µopióid
des, indicando, portanto
o, inibição da
a liberação de
d opióides. Pelos resulttados observ
vados,
os au
utores sugerrem que é provável
p
que
e a ativação
o destes rec
ceptores dim
minua a analgesia
produ
uzida pela lib
beração endógena de op
pióides.
Autorres e proced
dência do es
studo: Bingb
bing Song, Wenling
W
Chen, Juan Carrlos G. Marvizón Cente
er for Neurrovisceral Sciences
S
and
d Women's Health and
d CURE: Diigestive Dis
seases
Resea
arch Centerr, Division of
o Digestive
e Diseases, Departmentt of Medicin
ne, David Geffen
G
Schoo
ol of Medicine at UCLA
A, Los Ange
eles, CA 90
0095, USA; Veteran Aff
ffairs Greate
er Los
Ange
eles Healthca
are System, Los Angeles,
s, CA 90073, USA.
Referrência: Inhib
bition of opio
oid release iin the rat sp
pinal cord by
y serotonin 5
5-HT1A receptors.
Brain
n Research XX
X (2007) XX
XX-XXX. Artiicle in press..
11. IInibidores da
d enzima monoacilgliccerol lipase apresentam
m potencial para uso como
analg
gésicos
Um c
comentário sobre o artigo “The an
ntinociceptive
e effects of intraplantarr injections of 2arach
hidonoylglyce
erol are mediated by cannabinoid CB2
2 receptorrs” (Os efeitos
e
antinociceptivos de injeções intraplanttares de 2-araquidonoilglicerol sã
ão mediados por
recep
ptores canab
binóides CB2
2), publicado
o por Guidon
n J. e cols no
n periódico British Jourrnal of
Pharm
macology em
e
fevereiro
o de 2007
7, foi redig
gido pelo Professor
P
AG
G Hohmann
n, da
Unive
ersidade de
e Geórgia, nos EUA. Nele, o Professor
P
co
omenta as funções do
d
2araqu
uidonoilglicerol (2-AG), um canabiinóide endó
ógeno, e da
a enzima qu
ue o degrada, a
mono
oacilglicerol lipase (MGL), em proce ssos relacionados à dor. No trabalh
ho original, devido
d
ao fa
ato de o 2-A
AG ter bloqu
ueado as du
uas fases do
o teste da fo
ormalina inje
etada na pa
ata de
ratos
s, os autores
s sugerem a participaçã
ão de um mecanismo ce
entral nos effeitos analgé
ésicos
do 2
2-AG. Além disso, a administraçção isolada do inibido
or da enzim
ma MGL causou
antinocicepção e potenciou os efeitos o
observados após a adm
ministração d
de 2-AG. Em
m sua
carta aos autorres, Hohmann sugere que a mellhor compre
eensão dos mecanismo
os de
forma
ação e degradação do 2-AG
2
pode le
evar à identtificação de novos alvoss moleculare
es que
podem ser explorados para o tratamento
o da dor em
m humanos, o que já hav
via sido sugerido,
pela primeira ve
ez, no trabalho de Guid
don, que afirma que inibidores da MGL aprese
entam
poten
ncial terapêu
utico significa
ativo para o tratamento de dores de
e origem infl amatória.
Autorres e proce
edência do estudo: AG Hohmann - Neuroscie
ence and Be
ehavior Program,
Depa
artment of Ps
sychology, University
U
off Georgia, Atthens, GA, USA.
Fonte
e: Hohmann AG.
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Referrência: (Com
mmentary) Inhibitors
I
off monoacylg
glycerol lípas
se as novell analgesics.. Br J
Pharm
macol, 150: 673-675, 20
007.
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