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1. O uso de anim
mais em exp
periências cie
entíficas: o desencontro
o de informa
ações e equíívocos
da op
pinião públic
ca são comen
ntados em a
artigo escrito
o por Profess
sor da UNESP
P
o jornal Folha da
O Pro
ofessor Roelf Rizzolo, da
d UNESP de
e Araçatuba, publicou um
u artigo no
Regiã
ão no qual aborda o tema de nosssos dois últimos Edito
oriais, o uso
o de animais em
experrimentos. Comentando
C
os desenccontros enttre informações veiculladas e atitudes
desca
abidas de po
olíticos que assinam deccretos sem perceber
p
as conseqüênccias de seus atos,
apres
senta justific
cativas basta
ante claras p
para a manu
utenção do uso
u de anim
mais em pesq
quisas
cientííficas. Em suas própriias palavrass, afirma corretamente
c
e que “(...)) Das atividades
huma
anas que uttilizam anim
mais (alimen tação, vestiiário, trabalh
ho, diversão
o, etc.) nen
nhuma
têm ttantos códig
gos de ética quanto a b
boa ciência...”. Levando em conside
eração que é fácil
aderir à opinião pública conttra o uso de animais em
m laboratório, textos escclarecedores como
este devem ser cada vez mais divulg ados, para que a hipo
ocrisia entre
e aqueles que se
benefficiam dos bons
b
resultados da Ciên
ncia de laborratório deixe
e de justifica
ar suas crític
cas, e
que c
compreendam de verdad
de as necesssidades da Ciência
C
bem realizada.
r
2. Sittuações de stress
s
aliviam
m a dor: com
mo isso funciiona?
Como
o explicar o alívio imediiato da dor de uma pan
ncada no dedo do pé se
e você se de
eparar
com um leão ou
u um urso faminto?
f
Bem
m, este é um
u
mecanismo bem con
nhecido cha
amado
“analgesia induzida por stre
ess”. A noviidade é que
e pesquisado
ores parece m finalmente ter
elucid
dado, pelo menos
m
em pa
arte, como e
ele funciona: o lançamento na corre
ente sanguín
nea de
norad
drenalina durante situações estressa
antes afetariia nosso cére
ebro.
Sah Pankaj e co
olegas estud
daram dete rminadas re
egiões do cérebro cham
madas amíd
dala e
região parabraqu
uial pontina (PB) e an alisaram os
s efeitos da estimulaçã
ão elétrica nestes
n
locais
s. A observa
ação de um
ma potente a
ação supressora da tran
nsmissão en
ntre os neurrônios
pela noradrenalina ao atuar em recep
ptores espec
cíficos, cham
mados adre
enoreceptore
es, na
região PB, intrigo
ou os pesqu
uisadores, qu
ue mostraram, ainda, que a noradrrenalina redu
uziu o
núme
ero de sítios que liberam
m os neurotra
ansmissores
s.
A parrtir destas observações,
o
, os autores do estudo concluíram que
q
um imp
portante med
diador
da an
nalgesia indu
uzida por strress, no caso
o a noradren
nalina, poderia ser poten
nte na modu
ulação
da dor quando os estímulo
os causados por doença
as fossem processados
p
s na região PB e
trans
smitidos para
a a região da
a amídala.
Referrência do estudo
e
original: Andrew
w J. Delane
ey, James W. Crane a
and Pankaj Sah.
Norad
drenaline Modulates Tra
ansmission a
at a Central Synapse by
b a Presyna
aptic Mecha
anism.
Neuro
on 56, 880-8
892; 2007.
Fonte
e: http://ww
ww.pain.com//sections/pa
ain_resource
es/news/new
ws.cfm?id=67
70
3. Ma
ais um motivo para parar de fumarr: vício diminui a eficácia de tratam
mentos para dores
crônicas
odas as pop
bagismo é um
u hábito co
omum em to
pulações, ind
dependente do sexo e idade.
i
O tab
Muito
os pacientes
s que sofrem
m de dor c rônica fuma
am. Entretan
nto, ainda é desconhec
cida a
influê
ência do fum
mo diante das medidas p
para tentar aliviar
a
a dor. Um grupo de pesquisa
adores
amerricanos buscou verificar qual é a rellação entre cigarros e te
erapia para dor crônica,, além
da re
elação entre
e trabalho, fumo e do
or. Para isto
o, avaliaram
m durante 2 anos pacientes
fumantes e não--fumantes que apresenttavam dor na
n coluna ve
ertebral e erram tratados
s com
difere
entes técnic
cas para aliviar a dor. A conclusã
ão que cheg
garam foi a de que o fumo
preju
udicava a efficácia dos tratamentos para contro
ole da dor. Também ob
bservaram que os
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pacie
entes que rettornavam ao
o trabalho se
em fumar tinham melho
or capacidad
de de lidar co
om as
dores
s, o que, conseqüente
c
mente, aum
mentava as possibilidad
des de ganh
hos profissionais.
Considerando os
s malefícios causados pelo hábito
o de fumar,, a busca pela melhora na
qualid
dade de vida pelos paciientes com d
dores crônic
cas acabou de
d se tornarr mais um motivo
m
para os adeptos
s da polític
ca antitabag
gista. A ma
atéria original foi publiicada no site do
Observatório Brasileiro de Informações S
Sobre Drogas (OBID).
Fonte
e: site OBID - Observató
ório Brasileirro de Informações Sobre
e Drogas;
http:///www2.obid
d.senad.gov
v.br/portais/O
OBID/conteu
udo/web/notticia/ler_notiicia.php?id_notici
a=11
1997
4. Un
niversidade americana cria
c
instituto
o para pesqu
uisar exclusiivamente ass diferenças entre
home
ens e mulheres
Diverrsos instituto
os de pesqu
uisa e hospi tais têm se preocupado
o com as di ferenças mé
édicas
obserrvadas entre
e os sexos, sendo estass diferenças bem maiores que simp
plesmente no que
diz respeito ao sistema rep
produtivo. A Escola de Medicina Feinberg, da Universidad
de de
North
hwestern, em
m Chicago, EUA, criou o Instituto para Saúde
e da Mulherr na tentativa de
incen
ntivar mais pesquisas neste
n
sentid
do, já que a maioria dos
d
estudoss é realizad
da em
home
ens ou em modelos ex
xperimentaiss executado
os em anim
mais machoss. Tais pesq
quisas
envolvem estudo
os sobre o câ
âncer, doençças autoimun
nes, anestes
sia, doenças cardiovascu
ulares,
depre
essão, distúrbios do so
ono, osteopo
orose, osteo
oartrite e menopausa. O
Os pesquisa
adores
admitem que o que
q
há de diferente
d
enttre homens e mulheres necessita e
exploração futura,
com v
verificação da
d influência
a dos hormôn
nios. Contud
do, até o momento, há m
mais pergunttas do
que respostas co
oncretas. Po
or meio do mapeamento diferenciado pelo se
exo, os cien
ntistas
procu
uram aprofu
undar e melhorar os co nhecimentos
s adquiridos
s pela pesqu
uisa fundam
mental,
direcionando-os para
p
o cuida
ado clínico esspecífico. Para isto, um registro está
á sendo elab
borado
com 12.000 mulheres por ano,
a
atendid as no hospital para mu
ulheres Pren
ntice. A partir dos
resulttados obtido
os até o mom
mento, os pe
esquisadores
s já concluem
m que:
 o câncerr de pulmão
o é a maio r causa de morte nas mulheres, sendo elas mais
susceptív
veis ao efeito
o carcinogên
nico do tabac
co que os ho
omens;
 as mulhe
eres são de
e duas a se
ete vezes mais
m
propen
nsas a dese
envolver do
oenças
autoimun
nes que os homens;
 o lúpus afeta
a
nove ve
ezes mais ass mulheres;
mulheres no
ormalmente se recupe
eram mais cedo,
 em relaçção à anesstesia, as m
experime
entam mais náuseas e respondem a medicame
entos para a dor de ma
aneira
diferente dos homens;
eres têm menos sintoma s familiares de doenças cardiovascu
ulares;
 as mulhe
eres são de duas
d
a três v
vezes mais propensas
p
à depressão e duas vezes
s mais
 as mulhe
propensa
as a distúrbio
os do sono q
que os home
ens.
Estud
dos desse tipo são de extrema im
mportância, já que pod
dem não so
omente direc
cionar
proce
edimentos te
erapêuticos a serem apllicados com mais chance de sucessso dependendo do
sexo do paciente, mas explic
car as diferen
nças observa
adas no func
cionamento e comportam
mento
de ho
omens e mulheres.
Fonte
e: www.pain
n.com – “Wo
omen anren’’t men”, artiigo escrito por
p Teresa W
Woodruff, diretora
execu
utive do Ins
stitute for Women’s
W
He
ealth Researrch, e Thom
mas J. Watk
kins, Profess
sor de
Obste
etrícia e Gine
ecologia da Feinberg Sch
hool of Mediicine, em Chicago, EUA.
5. Pesquisadores americanos usam tterapia gêniica para diiminuir a d
dor – resultados
prom
missores podem levar ao
o desenvolv
vimento de droga eficaz
z para alivia
ar dores crô
ônicas
intrattáveis com medicamento
m
os convencio
onais
Um g
grupo de cientistas am
mericanos a nunciou rec
centemente o desenvol vimento de
e uma
terap
pia com base
e genética que
q
pode re
evolucionar o tratamentto da dor. P
Primeiramente, os
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resulttados divulg
gados foram obtidos em laboratório, e mostraram
m que ratoss que receberam a
injeçã
ão de um gene
g
que aumentava a liberação de
e endorfinas
s, uma subsstância natural do
corpo
o que diminu
ui a dor, não
o apresentav
vam dor por até três me
eses. Mais im
mportante, apesar
a
deste
e vírus ter sido injetado na medula e
espinal dos animais,
a
não
o houve influ
uência no res
sto do
sistem
ma nervoso,, mostrando que a terap
pia possui baixo risco de causar efe
eitos colaterais. O
estud
do foi publica
ado na conceituada revi sta Proceediings of the National
N
Aca
ademy of Sciiences
(PNAS), e, embo
ora “ainda esteja
e
nos esstágios iniciais, o conce
eito do uso d
de terapia gênica
g
para proporciona
ar alívio da dor é inte
eressante, pois
p
pode po
otencialmen
nte causar menor
m
efeito
os colaterais
s que os trattamentos co nvencionais””, relata Josephine Querrido, do centtro de
pesqu
uisas Cancerr Research UK.
U Ela diz iisso com base no fato de
d que em ccerca de 66%
% dos
casos
s de câncerr os tratame
entos para alívio das dores
d
não apresentam
a
efeito. Além
m dos
pacie
entes oncoló
ógicos, outro
os pacientes com dores crônicas também não conseguem alívio
da dor satisfatório a partir dos tratam
mentos atualmente disp
poníveis, priincipalmente
e pela
a eficácia ou efeitos co
olaterais co mo sono in
ntenso, conffusão menta
al e alucina
ações,
baixa
comp
pleta Andrea
as Beutler, participante
e do estudo
o conduzido
o na Mountt Sinai Scho
ool of
Medic
cine, em Nov
va York. Enttretanto, ape
esar dos res
sultados prom
missores e a
animadores, ainda
é ced
do para sabe
er a real sign
nificância do
os dados parra seres hum
manos, pois o uso de mo
odelos
experrimentais an
nimais não necessariame
ente reflete o que se pod
de observar em pessoas
s.
Referrência do es
studo original: Storek B
B, Reinhardtt M, Wang C, Janssen WG, Harder NM,
Banck MS, Morrison JH, Beu
utler AS. Sen
nsory neuron targeting by self-com
mplementary AAV8
via lu
umbar punctture for chronic pain. Pro
oc Natl Acad Sci USA. 20
008 Jan 22;1
105(3):1055
5-60.
Fonte
e: BBC NEWS; http://ne
ews.bbc.co.u
uk/2/hi/healtth/7200858.stm
6. Estudo relaciona a enxaqu
ueca a difere
enças na estrrutura do cérebro
Um e
estudo public
cado na revista Neurolo
ogy avaliou 24
2 pessoas com
c
históricco de enxaqu
ueca com freqüência de
d no mínim
mo 4 episódio
os por mês durante 20 anos - e 12 pessoas que não
tinham a doença, e mostrou que pessoa
as que sofrem
m de enxaquecas possu
uem diferenç
ças na
estrutura de seu
u cérebro, bastante
b
eviidentes na região conh
hecida como
o córtex cerrebral.
Neste
es pacientes
s, o córtex se
s apresenta
ava cerca de
e 21% mais espesso qu
ue no cérebrro dos
pacie
entes norma
ais. Apesar destes
d
dado
os serem intteressantes, outros estu
udos deverã
ão ser
feitos
s para verifficar se ess
sas diferençças causam
m ou são causadas pe
elos episódio
os de
enxaq
queca. De qualquer
q
maneira, os a
autores do estudo salientam que este é mais um
motiv
vo para considerar a se
eriedade da doença, já que existe a possibilida
ade de ela in
nduzir
muda
anças significativas no cé
érebro das p
pessoas acom
metidas.
Referrência do esttudo original: DaSilva A F, Granziera
a C, Snyder J,
J Hadjikhan
ni N. Thicken
ning in
the s
somatosenso
ory cortex off patients w ith migraine
e. Neurology
y. 2007 Nov 20;69(21):19905.
7. Me
edicamento Celebrex
C
(ce
elecoxib) pod
de causar arrritmia cardía
aca
O
u
uso
de
medicamenttos
conheccidos
como
inibidores
seletivo
os
da
enzima
cicloo
oxigenase(CO
OX)-2 tem sido
s
amplam
mente discutido por causa de efeitos adversos so
obre o
sistem
ma cardiovascular (veja nossos Edittoriais e mattérias no BAÚ do DOL so
obre a retira
ada do
VIOX
XX® do merc
cado e sobre
e os efeitos deletérios dos
d
inibidores de COX). Estes efeitos têm
sido atribuídos à inibição da produção d e um media
ador biológic
co chamado prostaciclina
a pelo
bloqu
ueio da enzima COX-2, sem que o
ocorra a iniibição da prrodução de tromboxano
o, um
agentte com ação
o pró-trombó
ótico (ou sejja, que estim
mula a form
mação de coá
águlos) prod
duzido
pela ação da en
nzima COX-1
1. Agora, um
m novo estu
udo sugere que, além desses efeittos, o
medicamento celecoxib (com
mercialmentte conhecido
o como Cele
ebrex®) pod
de atuar so
obre o
sistem
ma cardiova
ascular de modo inde
ependente da
d inibição da COX-2.. Esse efeitto foi
inicia
almente obs
servado em
m células d o músculo cardíaco de
d moscas Drosophila,, que
naturralmente não
o possuem as
a enzimas C
COX, mas ta
ambém foi observado em
m células de ratos
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e de seres huma
anos. Além disso, o áciido acetilsalicílico (AAS)
), que é um
m inibidor po
otente
tanto
o de COX-1 quanto de COX-2,
C
não causou efeiito semelhan
nte. Os resu
ultados do estudo
e
indica
am que o efe
eito se deve
e ao bloqueio
o de um canal de potáss
sio conhecido
o como retificador
tardio
o, ou Kv2. Um dos dados mais im
mportantes deste estud
do é que, já
á que este efeito
obserrvado não depende
d
da inibição da COX-2, é possível que
e este ocorrra apenas com
c
o
celecoxib, e não
o com outro
os medicame
entos inibido
ores seletivo
os da COX- 2. Contudo,, será
importante avalia
ar também os
o outros m
medicamentos. O efeito do
d celecoxib
b sobre o mú
úsculo
cardía
aco pode co
ontribuir parra o aumentto do risco de
d alteraçõe
es no sistem
ma cardiovas
scular,
obserrvado com o uso desta droga.
d
Referrência do es
studo origina
al: Roman V
V. Frolov, Ily
ya G. Berim, and Satpal Singh. Inhiibition
of De
elayed Rectiffier Potassiu
um Channelss and Inducttion of Arrhy
ythmia - A N
NOVEL EFFEC
CT OF
CELE
ECOXIB AND THE MECHA
ANISM UNDE
ERLYING IT. The Journa
al of Biologiccal Chemistrry Vol.
283, Nº. 3, pp. 1518–1524,
1
January
J
18, 2008.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
8. Re
eceptores GA
ABAA espinais: um novo alvo para o controle da dor
O sistema GABAé
érgico parec
ce ter papel bastante im
mportante na
a modulação
o da dor, dev
vido à
sua a
ação inibitóriia sobre a trransmissão ssináptica, ao
o atuar em re
eceptores esspecíficos. Em um
estud
do publicado
o na revista Nature,
N
Kna bl e cols, de
e Erlangen, na
n Alemanha
a, mostraram
m que
a adm
ministração espinal de um
u agonista de receptorres GABA tem efeito ana
algésico tanto em
mode
elo experime
ental de dor inflamatória
a quanto de dor neuropá
ática. Os auttores observ
varam
tamb
bém que as subunidade
es α2 e α3
3 do recepto
or GABAA são
s
essencia
ais para o efeito
analg
gésico do diiazepam. Ao
o que parecce, este efeito se dá ta
anto por açção em neurrônios
secun
ndários quan
nto em neurrônios de prrimeira orde
em. De form
ma geral, os autores sug
gerem
que a utilização de agonista
as GABAérg
gicos seletivo
os para esta
as subunida
ades seria efetiva
e
para o tratamentto de diferen
ntes tipos de
e dor com efe
eitos colaterais reduzido
os.
Autorres e proced
dência do esttudo: Knabl J, Witschi R, Hösl K, Reinold H, Zeil hofer UB, Ah
hmadi
S, Brrockhaus J, Sergejeva M,
M Hess A, B
Brune K, Frittschy JM, Ru
udolph U, Mö
öhler H, Zeilhofer
HU - Institute of
o Experime
ental and C
Clinical Pharm
macology an
nd Toxicolog
gy, Univers
sity of
Erlan
ngen-Nürnbe
erg, Erlangen
n, Germany;
Referrência: Reve
ersal of path
hological paiin through specific
s
spina
al GABAA re
eceptor subttypes.
Naturre. 2008 Jan
n 17;451(7176):330-4.
9. An
nalgesia esp
pinal induzid
da pela ana
andamida é resultado de
d co-ativaçã
ão de recep
ptores
canab
binóides e va
anilóides
Está bem demonstrado que a anandamid
da, um ligan
nte endógeno
o de recepto
ores canabinóides,
tamb
bém ativa re
eceptores va
anilóides do tipo TRPV1.. Estudos in vitro indica
am a participação
desse
es receptore
es no efeito antinocicepttivo espinal da anandam
mida. Contu
udo, conside
erando
que n
não há estud
dos que dem
monstrem es se efeito in vivo, Horvatth e cols., da
a Universida
ade de
Szege
ed, na Hun
ngria, avalia
aram o efei to da inibiç
ção dos rec
ceptores TR
RPV1 na pottência
antinociceptiva da
d anandam
mida adminisstrada por via intratecal em ratoss. A inibição dos
recep
ptores TRPV1 foi realiza
ada utilizand
do-se capsaz
zepina, a qu
ual, por si ssó, não provocou
altera
ação na resp
posta doloro
osa. Porém, quando adm
ministrada em baixas do
oses, aumen
ntou o
efeito
o antinocicep
ptivo da ana
andamida, o correndo o contrário qu
uando admin
nistrado em doses
altas. Além disso
o, foi observado que ta
antos as doses altas qu
uanto baixass de capsaz
zepina
dimin
nuíram a efficácia de altas
a
doses de anandam
mida. Estes
s resultadoss sugerem que
q
a
ativação dos rece
eptores TRP
PV1 possui im
mportante papel
p
no efeito antinocicceptivo espin
nal da
anandamida, sen
ndo que, dep
pendendo da
a dose de capsazepina
c
aplicada, o efeito de inibição
dos rreceptores TRPV1
T
pode ser diferentte. Os autores ainda sug
gerem que a co-ativaçã
ão dos
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recep
ptores cana
abinóides e TRPV1 p
pela ananda
amida contribui para o aumentto da
antinocicepção po
or meio da liberação de ligantes end
dógenos na medula
m
espi nal.
Autorres e proced
dência do esttudo: Horva th G, Kekesi G, Nagy E,, Benedek G
G. - Departam
mento
de Fis
siologia, Fac
culdade de Medicina,
M
Uniiversidade de Szeged, Hungria;
Referrência: The role
r
of TRPV
V1 receptors in the antin
nociceptive effect
e
of anan
ndamide at spinal
level.. Pain. 2008 Feb;134(3):277-84. Ep
pub 2007 Ma
ay 29.
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