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1. O preconceito racial tamb
bém existe n
na prescrição
o de medicamentos ana
algésicos – estudo
e
realiz
zado nos EUA mostra differença no ttratamento farmacológic
f
co dado a pa
acientes de etnias
distin
ntas
Um e
estudo feito nos EUA an
nalisou dado
os registrados durante os anos de 1995 a 199
98 no
serviç
ço de assistência à saúd
de (“Nationa
al Health Ca
are Survey”) em ambula
atórios de to
odo os
Estad
dos. Os trata
amentos pre
escritos e m
medicamentos utilizados para tratar dores nas costas
c
em pacientes de
d diferente
es etnias - brancos, afro-america
a
anos e hisp
pânicos – foram
elou que pac
cientes afro-americanos e hispânico
os têm
relacionados, e a análise esttatística reve
uma chance men
nor de receb
berem medi camentos analgésicos do
d que os pa
acientes bra
ancos.
Essa diferença foi
f
ainda maior quando
o foram com
mparados apenas os pa
acientes do sexo
masc
culino. Mesm
mo quando os pacienttes foram separados
s
de
d acordo com a fonte de
pagamento dos medicame
entos receb idos, a differença enttre as etn ias perman
neceu.
Observando esse
es dados com
mo um todo
o, os autores
s do estudo sugerem qu
ue essa dife
erença
na p
prescrição de medicame
entos ocorrre por causa da visão estereotipa
ada dos mé
édicos
amerricanos em relação às etnias.
Referrência: Augu
ustine J. Kpo
osowa & Glen
nn T. Tsunok
kai. Searchin
ng for relief: racial differrences
in tre
eatment of patients
p
with back pain. R
Race & Socie
ety 5 (2002)
) 193–223.
2. Ta
alidomida: novos
n
rumos
s para uma droga única
a – antes condenada p
por causar efeitos
e
terato
ogênicos em
m bebês recé
ém-nascidos , agora essa
a droga é alv
vo de diverssas pesquisa
as que
mostraram seu potencial
p
tera
apêutico ben
néfico
A taliidomida apa
areceu pela primeira
p
vezz na Alemanha, em prim
meiro de outu
ubro de 195
57. Foi
come
ercializada como seda
ativo com notáveis poucos
p
efeittos colatera
rais. A ind
dústria
farma
acêutica que
e a desenvolveu acred
ditou que o medicamen
nto era tão seguro que sua
presc
crição poderria ser feita a mulheres grávidas, para
p
combater enjôos m
matinais, dev
vido à
sua a
ação sedativ
va, antiinflam
matória e hi pnótica. Porrém, no fina
al da década
a de 50 do século
s
passa
ado, o nasc
cimento de um númerro extremam
mente alto de criançass com focomielia
levan
ntou suspeita
as de intoxic
cação em m assa, emborra não tenha
a sido imedi atamente ób
bvio o
motiv
vo causador de tal doen
nça. Após a determinaçã
ão do potencial da talid
domida em causar
c
efeito
os neurotóxiicos e terato
ogênicos, asssociados a um isômero
o óptico dessta substânc
cia, os
bebês
s nascidos desta tragé
édia foram chamados de
d "bebês da
d talidomid
da", ou "ge
eração
talido
omida". Assim, por um longo
l
tempo
o, a talidomida foi assoc
ciada a um d
dos mais horrríveis
acide
entes médico
os da história. Por outtro lado, attualmente novos tratam
mentos com essa
droga
a, explorand
do suas pro
opriedades i munomodula
adoras, para
a doenças ccomo o can
ncro e
manifestações cu
utâneas associadas à h anseníase, estão sendo
o estudados.. Mais ainda
a, seu
uso n
no tratamen
nto de cond
dições crôniccas intratáveis, como a síndrome da dor com
mplexa
regional e o mieloma múltiplo, também e
está se torna
ando comum
m.
Um ttrabalho rece
ente apresentado no pe
eriódico Currrent Pain an
nd Headache
e Reports ex
xplora
as prropriedades farmacológicas desta d roga, assim como de seus análogo
os atualmentte em
testes. Estas prropriedades incluem a inibição da angiogênes
se (o que pode ser útil no
t
a inibição de
e liberação de citocinas
s como o FFator de Ne
ecrose
tratamento de tumores),
Tumo
oral(TNF)-α e a interleucina(IL)-8,, subregulaç
ção da interleucina(IL)--6, a inibiçã
ão da
enzim
ma ciclooxige
enase(COX)--2, o aumen
nto de produ
ução das interleucinas ILL-10, IL-4, IL-5
I
e
IL-12
2, e o aumento da atividade de cél ulas T. A aç
ção sobre es
sses fatores,, participanttes da
gênes
se da dor in
nflamatória, tem sido e
explorada no
o sentido de procurar m
melhores fórmulas
para combater a inflamação e outras pattologias, com
m menores efeitos
e
colate
erais.
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Referrência: Veeraindar Goli. Does Thalid
domide Have
e an Analges
sic Effect? Cu
urrent Statu
us and
Futurre Directions
s. Current Pa
ain and Head
dache Reporrts 2007, 11:109–114.
3. Te
ensão pré-m
menstrual aumenta dor e
em ponto de acupunturra usado pa ra tratamen
nto de
problemas gineco
ológicos
A sín
ndrome pré--menstrual (SPM) afeta
a cerca de 75% das mulheres
m
qu
ue possuem ciclo
mens
strual regula
ar, sendo a irritabilidade
e, a ansiedade, a depressão, a cefa
aléia e o aum
mento
da se
ensibilidade dolorosa os sintomas mais citado
os. Atualmente diversass estratégias são
propo
ostas para aliviar
a
estes sintomas, in
ncluindo a acupuntura.
a
Considerand
do a aplicaç
ção da
acupu
untura no ponto deno
ominado acu
upoint SP6,, geralmentte usado no
o tratamentto de
desorrdens gineco
ológicas, Younbyoung C
Chae, da Kyu
ung Hee University, em
m Seul, na Coréia,
C
em conjunto com
m colegas de outras univ
versidades, investigou se
e havia alterração no limiar da
dor n
neste ponto
o durante a SPM. Qua
arenta e seis mulheres
s participara
am do estudo, e
respo
onderam a um
u questionário para av
valiação e classificação da
d severidad
de da SPM, sendo
dividiidas em grrupos aprese
entando SP
PM de alta e baixa inttensidades. A avaliação
o das
pacie
entes mostro
ou que as mulheres
m
com
m SPM de alta intensida
ade possuíam
m o limiar de
d dor
meno
or no SP6 que
q
o outro
o grupo, o q
que não foi verificado quando outtros acupoin
nts ou
regiões não-acup
points foram
m avaliadas. Essa altera
ação da sens
sibilidade no
o SP6 é um dado
intere
essante, os autores con
ncluem, já q
que pode se
er utilizada como
c
métod
do auxiliar para
p
o
diagn
nóstico desse
e problema clínico.
c
Referrência: Chae
e Y, Kim HY,, Lee HJ, Parrk HJ, Hahm
m DH, An K, Lee H. The alteration of
o pain
sensiitivity at dis
sease-specifiic acupunctu
ure points in
n premenstrrual syndrom
me. J Physio
ol Sci.
2007 Apr;57(2):115-9. Epub
b 2007 Mar 2
24.
4. An
nestésico lido
ocaína apres
senta bons re
esultados no
o tratamento
o da asma
A lido
ocaína é um
m fármaco do grupo doss anestésico
os locais, também inclu ída no grup
po dos
antiarrítmicos de
e classe I – drogas usad
das para aliv
viar problem
mas cardíaco
os -, sendo usada
para tratar, além
m da dor lo
ocal (como em operaçõ
ões cirúrgica
as, por exem
mplo), a arrritmia
cardía
aca. Contud
do, seu potencial anti-assmático vêm
m sendo estu
udado há ce
erca de dez anos.
Pesqu
uisas do Ins
stituto Oswa
aldo Cruz (IO
OC) inovaram ao investtigar o uso dos derivad
dos da
lidoca
aína no com
mbate à asm
ma. A ativida
ade da molécula JMF2-1
1, derivada d
do anestésic
co, foi
inves
stigada pelos
s pesquisado
ores do Labo
oratório de Inflamação do
d IOC, em ccooperação com
c
o
Instittuto FarMan
nguinhos/Fio
ocruz, na b
busca por novas
n
possibilidades de
e tratamentto da
doença. Em ensaios experim
mentais rea lizados com roedores e em pesqu isas molecu
ulares,
além de atuar como
c
broncodilatadora (aumentand
do a capacidade de fu ncionamento dos
pulmões), a substância se mostrou
m
ativ
va contra os
s eosinófilos
s, células qu
ue desempe
enham
relevante papel no process
so inflamató
ório envolvido na doença. Em a dição aos dados
importantes sobrre o mecanis
smo pelo qu
ual a lidocaín
na funciona,, esse fato é um interes
ssante
indica
ador do pote
encial da pesquisa brasiileira, que te
em que “drib
blar” a falta de investim
mentos
e dificuldades burocráticas pa
ara poder se
e desenvolve
er e mostrar frutos.
5. No
ova formulaç
ção do paracetamol é in
ndicada para
a uso pediáttrico – form a alternativa
a visa
dimin
nuir a chance
e de ocorrên
ncia de efeito
os indesejad
dos em crianças
A feb
bre é uma reação do orrganismo à infecção vira
al ou bacterriana. No ca
aso de crianç
ças, a
febre
e pode ser ta
ambém o prrimeiro sinto
oma de doen
nças muito mais
m
simpless e comuns, como
resfriiados e grip
pes. Entretanto, apesarr do papel aparenteme
a
nte benéfico
o, o aumen
nto da
temp
peratura em crianças também dessperta apree
ensão, uma
a vez que p
pode signifiicar a
prese
ença de doe
enças mais graves,
g
com
mo pneumonia e mening
gite. O uso d
de paracetamol –
um m
medicamentto bastante usado para
a reduzir a febre - em
m crianças sempre lev
vantou
grand
des discuss
sões, devido
o à sua p otencial tox
xicidade hepática (veja
a mais sob
bre o
parac
cetamol na seção Ciência & Tecno
ologia e em
m nossas ed
dições anterriores: “Ativ
vidade
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analg
gésica do pa
aracetamol é mediada p
por receptorres canabinó
óides CB1” Boletim: 68 Ano:
2006). Assim, a apresentaçã
ão de uma fo
orma do parracetamol diirecionada a
ao público infantil,
com adequações
s visando a diminuição de seu pottencial tóxico, pode serr uma altern
nativa
intere
essante parra os profiss
sionais pediiatras. O Pa
aracetamol Suspensão Oral Bebê é um
princípio básico o
analg
gésico e antitérmico formulado para
a o público infantil que tem como p
parac
cetamol. Sua
as caracterís
sticas visam
m facilitar a aceitação e o uso do m
medicamento
o pela
criança, além de evitar efeito
os indesejáv
veis possíveis devido à superdosage
s
em. Conheça
a mais
sobre
e este medic
camento na publicação
p
o
on-line “Fator Brasil”.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. An
nalgesia prom
movida pela acupuntura
a pode ser causada por aumento da
a degranulaç
ção de
mastócitos
algesia prom
movida pela acupuntura,
a
a despeito da
d falta de estudos
e
concclusivos a respeito
A ana
dos m
mecanismos
s biológicos envolvidos neste efeitto, é uma realidade
r
qu
ue possibilita sua
recom
mendação e uso em várrios casos n
nos quais os métodos em
mpregados p
para aliviar a dor
não funcionaram
m. Neste sentido, o nú
úmero de pesquisas qu
ue procuram
m determina
ar por
qual((is) mecanis
smo(s) isso ocorre cressce do mesm
mo modo co
omo aumen
nta a procurra por
terap
pias analgésicas alternativas. Recen
ntemente fo
oi apresentado um estu
udo realizad
do por
pesqu
uisadores ch
hineses que mostrou a p
possibilidade
e de particip
pação de célu
ulas inflama
atórias
no alívio da dor produzido pela acupuntu
ura. O fato interessante
e foi justame
ente esse: células
c
conhe
ecidas por participar do
d processo inflamatóriio, fenômen
no que por si só já produz
p
sensibilidade dolo
orosa, ajuda
aria no comb
bate da dor produzida durante
d
o prrocesso. D Zhan
Z
e
seus colegas, utilizando um método no qual era ind
duzida uma inflamação
i
ssemelhante à que
ocorrre durante a artrite re
eumatóide, n
na articulaç
ção do joelh
ho de ratoss, investigarram a
relaçã
ão das células inflamató
órias chamad
das mastócitos e o efeitto analgésicco promovido
o pela
aplica
ação de acu
upuntura. Es
ssas células,, durante a inflamação, liberam, ao
o “estourare
em” –
proce
esso chamado “degranulação de m
mastócitos” -, várias substâncias
s
que contrib
buem,
segun
ndo diversos
s estudos prrévios, para o aumento da sensibilid
dade dolorossa inflamató
ória. A
aplica
ação da acu
upuntura no ponto conh ecido como ST36 no lado da articu
ulação obserrvada,
duran
nte 30 minu
utos, e poste
erior avaliaçção da dor e da taxa de
e degranulaçção de masttócitos
na pe
ele ao redor da área mo
ostrou resulttados interes
ssantes. Ao compararem
m os animais
s com
inflam
mação induzida com os animais
a
norm
mais, foi obs
servada men
nor resposta
a dolorosa e maior
degra
anulação de mastócitos nos primei ros. Segund
do os autore
es do traballho, publicado no
periódico chinês Zhen Ci Yan Jiu, a apllicação tanto
o da acupun
ntura manua
al (AM) com
mo por
odo eletrônic
co (eletroac
cupuntura - EA) no ponto
p
observado (ST36
6), poderia estar
méto
prom
movendo analgesia porr aumentar a quantid
dade de de
egranulação
o de mastó
ócitos,
relacionando o papel desta
as células à limitação
o dos efeito
os colaterai s causados pela
inflam
mação.
Nota da redação: De com ac
cordo Cunha
a e cols., (19
999), a liberração de um
ma substância
a com
chamada “iinterleucina--4” (IL-4), por
efeito
os sobre a inflamação,
i
p
essas cé
élulas, limita
aria a
intensidade e du
uração da sensibilidade
s
à dor caus
sada pelo processo
p
infllamatório. Assim,
A
pode-se pergunta
ar se essa analgesia
a
pro
omovida pela
a EA e AM não
n
ocorreria
a por aumen
nto da
taxa de degranulação dos ma
astócitos com
m conseqüen
nte liberação
o de IL-4.
Autorres e proced
dência do esttudo: Lin J, Huang H, Ding
D
GH, Zha
ang D – from
m the Deparrtment
of Me
echanics and
d Engineering
g Science, F
Fudan Univerrsity, Shangh
hai 200433, China.
Referrência: Relationship bettween the fu
function of mast
m
cells and
a
acupunccture analge
esia in
adjuv
vant arthritis
s rats. Zhen Ci Yan Jiu. 2
2007 Feb;32
2(1):16-9. Chinese.
7. An
ntinocicepção
o periférica produzida p
pelo paracetamol: mecanismo recen
ntemente de
escrito
envolve participa
ação de receptores canab
binóides

3

www
w.dol.innf.br
O paracetamol (conhecido
(
como
c
acetam
minofeno no
os EUA), em
mbora seja u
um analgésico de
eficác
cia considerá
ável largame
ente utilizad
do na clínica
a médica, ain
nda não teve
e seu mecanismo
de aç
ção totalmente elucidad
do. Há autorres que acre
editam que o provável mecanismo deste
analg
gésico seja o bloqueio da sínttese de prrostaglandinas por iniibir as enzimas
cicloo
oxigenases (COX). Outros acredittam, porém
m, que o paracetamo
ol module a via
serottoninérgica e opióide endógena. Reccentemente foi proposto
o por Mélina
a Dani e cols., de
Montreal, no Can
nadá, o envolvimento d
da via endoc
canabinóide no efeito de
esta droga. Esses
pesqu
uisadores av
valiaram, no
o referido tra
abalho, a an
ntinocicepção
o induzida pe
ela administtração
local do paraceta
amol no mo
odelo experim
mental de dor
d
neuropáttica em rato
os. Foi obse
ervada
antinocicepção dose-depende
ente produz ida pela adm
ministração intraplantar da droga, que foi
inibid
da por antagonistas seletivos para
a os dois tip
pos de rece
eptores cana
abinóides, AM251
A
(anta
agonista CB1
1) e AM630 (antagonistta CB2). Ass
sim, os auto
ores sugerem
m um mecanismo
perifé
érico de analgesia pelo para
acetamol envolvendo
e
o sistem
ma canabin
nóide.
Interessantemente, normalm
mente se cconsidera qu
ue os efeito
os desta drroga ocorrem no
sistem
ma nervoso central. Estte trabalho contribui co
om a demonstração de que, na verrdade,
pode haver o env
volvimento direto
d
do sisstema nervoso periférico
o na ação de
este medicam
mento
(veja
a mais sobrre o parace
etamol na seção Divullgação Científica e em
m nossas ed
dições
anterriores – aces
sse nosso Ba
aú).
Autorres e proced
dência do estudo: Mélina
a Dani (a); Josée
J
Guindon (a); Cha
antal Lamberrt (a);
Pierre
e Beaulieu (a,b,*) – (a) Departmentt of Pharmac
cology, Facu
ulty of Mediccine, Univers
sité de
Monttréal —Monttréal, Québec, Canada
a; (b) Depa
artment of Anesthesio
ology, Facullty of
Medic
cine, Univers
sité de Monttréal — Monttréal, Québe
ec, Canada.
Referrência: The local
l
antinoc
ciceptive effe
ects of parac
cetamol in neuropathic p
pain are med
diated
by ca
annabinoid receptors.
r
European Jou
urnal of Pharmacology xx
x (2007) xx
xx–xxx. Article in
Press
s.
8. Lip
poxinas: vem
m aí uma nov
va classe de
e analgésicos
s?
Desde a elucida
ação do me
ecanismo de
e ação da aspirina
a
na segunda m
metade do século
s
passa
ado as proprriedades e característica
as antiinflam
matórias dos medicamenttos inibidore
es das
enzim
mas ciclooxig
genases (CO
OX) são o fo
oco principal de vários estudos
e
farm
macológicos. Mais
ainda
a, o papel dos eicosa
anóides com
mo principa
ais mediado
ores da do
or inflamató
ória é
exten
nsamente in
nvestigado por
p
técnicas experimenttais inovado
oras, que m
mostram cada vez
mais novos dad
dos sobre essas
e
substâ
âncias. Para
alelamente à via das COX, a via
a das
lipoox
xigenases (L
LOX) também passou a ser estudada, principalmente deviido à participação
de c
células inflamatórias na
a indução da dor, co
onsiderada ser mediad
da por lipoxinas,
substtâncias lipídiicas produzid
das endogen
namente pela via das LO
OX. Entretan
nto, recentem
mente
pesqu
uisadores americanos
a
publicaram em uma importante revista ciientífica tra
abalho
demo
onstrando que as lipoxiinas são po
otentes analg
gésicos. Os autores sug
gerem seu efeito
modu
ulador da ativação das células
c
da g lia no corno
o dorsal da medula
m
espin
nal como se
endo o
possíível mecanis
smo de ação analgésica destas. Assiim, drogas que
q
favoreça
am a formaç
ção de
lipoxiinas, ou que
e a estimulem, podem sser alternativ
vas interessa
antes para a
aliviar a dorr. Vale
ainda
a ressaltar que a inibiição da CO
OX pela asp
pirina, embo
ora bloqueie
e a formaçã
ão de
prosttaglandinas, leva, por outro
o
lado, à formação de lipoxinas
s. Seria este
e um mecanismo
adicio
onal envolvid
do no efeito analgésico d
da aspirina?
Autorres e proced
dência do esttudo: Camill a I. Svensso
on (1), Miche
ela Zattoni ((1) and Charrles N.
Serha
an (2,3) – (1) Departm
ment of Ane
esthesiology,, University of California
ia, San Dieg
go, La
Jolla, CA 92093
3; (2) Cen
nter for Ex
xperimental Therapeutic
cs and Rep
perfusion Injury,
Depa
artment of Anesthesiolo
A
ogy, Periope
erative and Pain Medic
cine, Brigha
am and Women’s
Hospital, Harvarrd Medical School,
S
Bostton, MA 02115; (3) De
epartment o
of Oral Med
dicine,
Infec
ction and Imm
munity, Harvard School of Dental Medicine,
M
Bos
ston, MA 021
115.
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Referrência: Lipo
oxins and aspirin-trigge
a
ered lipoxin
n inhibit infflammatory pain processing.
Down
nloaded from
m www.jem.o
org on Janua
ary 29, 2007
7.
9. In
nflamação diminui
d
a ex
xpressão de
e canais de potássio do
d tipo Kv1 .4 em neurrônios
nocic
ceptores
Altera
ações no fu
uncionamentto de canaiss iônicos prresentes nas
s membrana
as neuronais são
assoc
ciadas à cap
pacidade des
stas células sserem ativad
das por estímulos de na
atureza mecânica,
química ou térrmica. Desta forma, ccompreende
er como ac
contecem a
as mudança
as no
comp
portamento destas
d
estru
uturas é um grande interesse tanto da pesquisa
a científica quanto
da in
ndústria farrmacêutica. Aliado a issso, a valid
dação de métodos
m
ex perimentais para
obserrvação de eventos
e
bioló
ógicos na re
egião inerva
ada pelos ne
ervos trigem
minais auxiliou na
comp
preensão de fenômenos que podem ser relacionados à produção de alte
erações sens
soriais
obserrvadas durante disfunçõ
ões na articu
ulação temporomandibular (ATM). M
Mamoru Tak
keda e
coleg
gas da Nipp
pon Dental University,, em Tóquio, Japão, investigaram
m alteraçõe
es na
expre
essão de canais
c
iônico
os após a indução de
e inflamaçã
ão na ATM de ratos, mais
espec
cificamente de canais de
d potássio d
do subtipo 1.4
1 (Kv1.4).. A inflamaçção produzid
da por
injeçã
ão de CFA (Adjuvante
(
Completo
C
de
e Freund) na ATM induz
ziu aumento
o da sensibilidade
dolorrosa à estim
mulação mec
cânica (avalliada pela aplicação
a
de filamentos de von Fre
ey), e
reduç
ção da exprressão de canais
c
de po
otássio Kv1.4 nos neurônios do g
gânglio trige
eminal
(dete
erminada po
or técnica de
e imunofluorrescência). Além
A
disso, essa alteraçção na exprressão
foi observada ap
penas em neurônios
n
de
e pequeno e médio diâ
âmetros (fib
bras C e A--delta,
respe
ectivamente)), sugerindo
o que estess canais co
ontribuem para
p
a alod
dinia associa
ada a
proce
essos inflamatórios na ATM, e que d rogas abrido
oras destes canais
c
podem
m ter importtância
clínica para o alív
vio da sensib
bilização dolo
orosa associada às disfunções tempo
oromandibulares.
Autorres e proced
dência do estudo: Mam
moru Takeda
a (a,*); Takeshi Tanimo
oto (a); Mas
sanori
Nasu (b); Shigeji Matsumoto
o (a) – (a) D
Department of Physiolog
gy, Nippon D
Dental Unive
ersity,
1-9-2
20, Fujimi-c
cho, Chiyod
da-ku, Tok
kyo 102-815
59, Japan; (b) Resea
arch Cente
er for
Odon
ntology, Scho
ool of Life Dentistry
D
at T
Tokyo, Nippo
on Dental Un
niversity, 1--9-20, Fujim
mi-cho,
Chiyo
oda-ku, Toky
yo 102-8159
9, Japan.
Referrência: Temp
poromandibu
ular joint infflammation decreases th
he voltage-g
gated K+ ch
hannel
subty
ype 1.4-imm
munoreactivity of trigem
minal ganglio
on neurons in rats. Eurropean Journal of
Pain x
xxx (2007) xxx–xxx.
x
Article in presss.
10. T
Trabalho mostra diferenç
ças na dispo
onibilidade de
d receptores opióides e
encefálicos na
n dor
neuro
opática perifférica e central
Josep
ph Maarraw
wi e colegas
s, utilizando
o tomografia
a por emissão de póssitron (TEP)) e o
comp
posto radiom
marcado [11C]diprenorfin
C
na, compararram a distrib
buição anorm
mal de recep
ptores
opióid
des encefáliicos observa
ada em paccientes com
m dor neuropática perifférica (NP) e dor
neuro
opática centtral pós-acid
dente vascu lar cerebral (PAVC). Os resultadoss mostraram
m que
pacie
entes com NP apresentaram d iminuição bilateral e simétrica da ligação da
[11C]diprenorfina a receptores opióidess, enquanto
o que, nos pacientes com PAVC, essa
dimin
nuição foi predominante
p
emente no hemisfério contralatera
al à dor. Em
m pacientes
s com
emonstrou uma
PAVC
C, a compara
ação inter-he
emisférica de
u
significa
ante diminuiição de ligaç
ção no
mese
encéfalo posterior, tálam
mo medial e insular, córrtices temporal e pré-fro
ontal contralateral
ao la
ado doloros
so. Já nos pacientes ccom NP, não foi obse
ervada nenh
huma dimin
nuição
latera
alizada da ligação
l
do marcador a receptores opióides. Com
C
base n
nestes dado
os, os
autorres sugerem
m que as formas perifé rica e centrral da dor neuropática
n
podem diferir na
distribuição das mudanças do
d sistema o
opióide encefálico, o que
e, por sua v
vez, pode ex
xplicar
as differentes sen
nsibilidades a medicamen
ntos opióides apresentad
das por esse
es pacientes.
Autorres e procedência do estudo:
e
Jose
eph Maarraw
wi (a,b,*); Roland Peyrron (a,c); Patrick
P
Merte
ens (a,b,e); Nicolas Cos
stes (d); Mi chel Magnin
n (a); Marc Sindou (b); Bernard La
aurent
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(a,c); Luis Garciia-Larrea (a) – (a) INS
SERM EMI 342
3
(Central Integration
n of pain), 59
5 Bd
PINEL
L, 69394 Ly
yon & St. Etiienne, Francce; (b) Func
ctional Neuro
osurgery Dep
partment, Hôpital
H
Neuro
ologique, HC
CL, Lyon, Frrance; (c) N
Neurology De
epartment, Hôpital
H
Belle
evue, St. Etiienne,
Franc
ce; (d) CERM
MEP – Image
erie du viva nt (PET-scan
n Center), Lyon,
L
France
e; (e) Deparrtment
of an
natomy – Cla
aude Bernard
d University,, Lyon 1, Fra
ance.
Referrência: Differential brain
n opioid recep
eptor availability in centrral and perip
pheral neurop
pathic
pain. Pain 127 (2
2007) 183–194.
11. C
Cientistas su
ul-americano
os investigam
m os compo
onentes de ativação
a
e te
ermosensibilidade
dos c
canais TRP
Os re
eceptores va
anilóides, também cham
mados de “c
canais TRP” (do inglês ttransient rec
ceptor
poten
ntial) são fo
ormados po
or proteínas integrais da
d membran
na plasmáti ca neuronal. Por
possu
uírem uma estrutura tridimension
t
al, formam verdadeiro
os “túneis” que permittem a
passa
agem (em ambos
a
os se
entidos) de determinado
os íons atra
avés da mem
mbrana celu
ular, o
que n
não seria pos
ssível, devid
do à sua carg
ga elétrica, caso
c
não existissem os ccanais iônico
os.
O re
eceptor para
a capsaicina
a (denomin
nado TRPV1
1), o componente ativ
vo das pim
mentas
verm
melhas, é tam
mbém um trransdutor de
e calor, ou seja, convertte o calor inttenso aplica
ado ao
tecido
o em ativid
dade elétrica
a passível d
de ser cond
duzida pelas
s vias senso
oriais, sendo
o que
estím
mulos térmico
os de grande intensidad
de podem se
er interpretados pelo ind
divíduo como
o dor.
Após uma inflam
mação, a expressão de
estes receptores em neurônios
n
se
ensoriais da
a pele
aume
enta dramaticamente, o que contrib
bui para a hipersensibilid
dade inflama
atória à dor. Estas
carac
cterísticas, segundo
s
pes
squisadores,, fazem do TRPV1 um bom alvo terapêutico para
certo
os tipos de do
or.
Em u
um artigo pu
ublicado no Proceedings
P
s of Nationall Academy of
o Sciences ((PNAS), cien
ntistas
da América do Sul
S explorarram os proccessos envolvidos na attivação por temperaturra dos
diverrsos tipos de
e canais TRP, além doss sítios de ativação
a
pela molécula 4,5-bisfosfa
ato de
fosfattidilinositol (PIP2), rela
acionada a processos bioquímicos
s intracelula
ares, incluin
ndo a
sensibilização ne
euronal. Os pesquisadorres “trocaram” as seqü
üências proté
éicas C-term
minais
em canais TRP se
ensíveis ao frio
f
(do subttipo TRPM8) e sensíveis ao calor (do
o subtipo TR
RPV1),
na te
entativa de determinar a importân
ncia destas regiões moleculares na
a ativação destes
d
canaiis pelo calorr ou pelo PIP
P2, além de realizarem a modelage
em molecula
ar do canal TRPV1
T
por h
homologia, já
á que não existem
e
dado
os de alta re
esolução sob
bre a estrutu
ura espacial deste
canall. Também estudaram
e
a dinâmica m
molecular do
o canal, ao re
ealocá-lo em
m uma membrana
de fo
osfatidil,oleoiil-fosfatidilco
olina, com o objetivo de
e confirmar os
o dados obttidos com a troca
de se
eqüências do
os canais. Em
E conjunto
o, os resulta
ados do estu
udo sugerem
m a existênc
cia de
difere
entes sítios de
d ativação pelo frio, pe
elo calor e pe
elo PIP2.
Autorres e proce
edência do estudo: Se
ebastian Bra
auchi (*†); Gerardo Orrta (*); Ca
arolina
Mascayano (‡); Marcelo Sa
alazar (*); Natalia Rad
ddatz (*); Hector Urbiina (‡); Eduardo
Rosenmann (*); Fernando Gonzalez-Nil
G
o (‡); and Ramon Lato
orre (*§) – ((*) Laborato
ory of
Bioph
hysics and Molecular Physiology,
P
C
Centro de Estudios
E
Cie
entificos, Va
aldivia 509-9100,
Chile;; (‡) Centro
o de Bioinform
matica y Sim
mulacion Mollecular Simu
ulation Cente
er, Universid
dad de
Talca
a, Talca 346--0000, Chile.
Referrência: Disse
ection of the componen
nts for PIP2
2 activation and thermo
osensation in
n TRP
chann
nels. PNAS, 2007;vol.10
04:no. 24 - 1
10246–1025
51.
Re
evisão do Mês
M
12. C
Células de Sc
chwann: rela
ação da ativ
vação da glia
a periférica e o desenvollvimento de dores
neuro
opáticas
O pa
apel das células de Sch
hwann, resp
ponsáveis pe
ela produção da bainha
a de mielina
a que
envolve o prolongamento axônico de alg
guns tipos de
e neurônios, na degenerração Waleriiana e
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na re
egeneração celular, e quais
q
difere nças fenotíp
picas estas apresentam
m com relaçã
ão ao
encap
psulamento diferencial de
d fibras afe
erentes prim
márias de calibre médio (A-delta), grosso
g
(A-be
eta) e fino (C),
(
é abord
dado em rev
visão aprese
entada recentemente n o periódico Brain
Behavior & Imm
munity. A participação d
de mediadorres inflamató
órios na deg
generação destas
d
célula
as, principalmente o Fattor de Necro
ose Tumoral((TNF)-α, tam
mbém é com
mentado. Seg
gundo
o au
utor, para evitar
e
a ex
xcessiva infflamação ca
ausada por lesões, o que poderiia ter
conse
eqüências danosas aos neurônios, o aumento de eritropo
oietina dimin
nuiria a ativ
vidade
desta
a citocina, resultando, assim, em
m equilíbrio
o no qual o balanço
o entre cito
ocinas
inflam
matórias e antiinflamató
a
órias poderia
a representa
ar uma espé
écie de “reosstato” terapê
êutico
endógeno do sis
stema nervo
oso periféricco. Além disso, é comentado o p
papel da pro
oteína
relacionada ao re
eceptor de lipoproteína de baixa de
ensidade, responsável p
pela sobreviv
vência
das c
células de Schwann
S
e que, após l esões, têm sua expressão aumenttada. Mais ainda,
a
recep
ptores para fatores de crescimentto epidérmic
co (conhecidos como E
ErbBs) pres
sentes
nesta
as células, quando attivados pela
a neuroregu
ulina-1 (Nrg
g-1), deriva
ada de axônios,
contrrolam se as
s células de Schwann ““mielinizarão
o” ou não a fibra nerv
vosa. Esse fato
f
é
relacionado com
m dados apresentadoss por estudos comportamentais e alteraçã
ão na
sensibilidade noc
ciceptiva térm
mica ou meccânica. Tais atividades modulatórias
m
s mostram que
q
as
célula
as de Schw
wann regulam
m as funçõe
es do nervo
o por meio de vários m
mecanismos
s, que
inclue
em contato direto axonal e condicio
onamento ao microamb
biente endon
neuronal. Du
urante
uma agressão, as
a células de Schwann respondem rapidamentte e “orquesstram” mudanças
com o objetivo de otimizar a regeneraçã o. Assim, altterações nes
ste sistema p
podem cond
duzir à
instalação da dor neuropátic
ca. Essas infformações podem
p
ser úteis
ú
para o desenvolvim
mento
de drogas com ação sobre
e esses alvo
os e possibilitar o desenvolvimentto de estrattégias
terap
pêuticas interessantes.
Referrência: Cam
mpana, W. M.
M Schwann
n cells: actiivated perip
pheral glia a
and their ro
ole in
neuro
opathic pain. Brain Beha
av Immun, v
v.21, n.5, Jul, p.522-7. 2007.
2

7

