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Arq
quivo de edições: Ab
bril de 200
08 - Ano 8 - Número
o 93
Divullgação Cien
ntífica
1. In
nternet facilita o diálogo
o com o mé
édico: grand
de parte dos
s pacientes se informa sobre
seus sintomas an
ntes do primeiro contato
o com o profiissional, indiica estudo
Um e
estudo recen
ntemente pu
ublicado mo
ostra a impo
ortância que a internet pode ter pa
ara os
pacie
entes mesmo
o antes da primeira co
onsulta com um profiss
sional da sa
aúde. A pesquisa,
al freqüênc
public
cada no pe
eriódico Artthritis and Rheumatism
m, investigo
ou com qua
cia os
pacie
entes de um
ma clínica re
eumatológicca procurava
am informaç
ções na inte
ernet sobre seus
sintomas antes da primeira
a consulta. Os autores
s verificaram
m que gran
nde parte destes
d
entes de fa
ato pesquisa
ava sobre seus sintom
mas previamente ao encontro co
om o
pacie
profis
ssional. Um dado intere
essante foi q
que, apesarr de o estud
do ter evide nciado que esses
pacie
entes constittuíam quase
e 90% do to
otal entrevistado, poucos discutiam
m as inform
mações
com o médico, provavelmen
p
te para evittar dar a impressão ao profissional de dúvidas sobre
sua c
competência. Se conside
erarmos que a internet é uma fonte de informaçção imensa, podese de
estacar, por esse estudo, a importân
ncia dessa prrática tanto para os clíniicos como pa
ara os
pacie
entes, já que
e os primeiro
os podem te
er seu traballho facilitado
o no momen
nto de detalh
harem
a con
ndição observada ao pa
aciente, e oss últimos po
odem apresentar suas q
queixas de modo
mais objetivo, o que pode facilitar
f
o dia
agnóstico. Contudo,
C
dev
ve-se, ao m
mesmo temp
po, ter
caute
ela quanto aos sites pesquisados
p
e a verac
cidade das informaçõess colhidas. Neste
sentid
do, a Equip
pe DOL tem se empenh
hado para trazer as infformações m
mais relevan
ntes e
confiá
áveis de nos
ssa área o mais
m
próximo
o possível pa
ara os leitore
es leigos, de
e modo, inclusive,
a fac
cilitar seu co
ontato com profissionais
p
que cuidam
m de dores (veja
(
seção PARA PACIE
ENTES
em nosso Portal).
Referrência do es
studo original: Hay MC
C, Cadigan RJ,
R Khanna D, Strathm
mann C, Lieb
ber E,
Altma
an R, McMah
hon M, Kokh
hab M, Furst DE. Prepare
ed patients: Internet infformation se
eeking
by ne
ew rheumato
ology patients. Arthritis Rheum. 200
08 Mar 27;59
9(4):575-58
82.
2. É p
possível clas
ssificar qual é a "dor ma is doída"?
Na ed
dição de ab
bril da revistta SuperInte
eressante (E
Editora Abril)
) foi apresen
ntada matéria na
qual eram listada
as as piores dores que u
uma pessoa podia sentirr. A reportag
gem definiu a dor
como
o “uma exp
periência se
ensitiva e e
emocional desagradáve
d
l”, mas nã
ão menciono
ou os
difere
entes tipos de estímulos que podem
m levar ao seu aparecimento: meccânicos, térm
micos,
químicos, elétricos ou fisiop
patológicos. Além disso,, a resposta a estes esstímulos pod
de ser
neuro
ovegetativa ou comporrtamental, e são mais
s rápidas quando o te
ecido encontra-se
inflam
mado (fenôm
meno conhec
cido como hi peralgesia).
Para classificar as
a dores, o método uttilizado pelo
os autores da
d matéria original foi o de
untar ao pró
óprio pacientte a intensid
dade da dor em uma esc
cala de 0 a 10. A distrib
buição
pergu
das d
dores na esc
cala usada mostra
m
que m
mais da mettade delas está
e
ligada a infecções, o que
indica
a que dor e inflamação caminham
c
ju
untas.
As do
ores classific
cadas como piores (com índices entrre 9 e 10) fo
oram as cóliccas renais, cólicas
c
biliares, lombalgiias agudas, neurites herrpéticas, gottas, hiperten
nsão cranian
na, dor de cabeça
de alta intensida
ade, dores de dente, inffarte e dor do
d parto. É importante rressaltar tam
mbém
que a percepção das dores está sempre associada à sensibilidade e à tolerân
ncia individu
uais.
3. Me
edicamento antiinflamattório pode fa
acilitar o des
senvolvimen
nto de infecçções – tarja preta
na em
mbalagem trrará informações sobre o risco
Segundo um informe da empresa
e
Am
mgem and Wyeth Pha
armaceuticalls (empresa
a que
come
ercializa med
dicamentos),, o medicam
mento Etanerrcept passará
á a apresenttar tarja preta em
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sua e
embalagem a partir de agora.
a
Este m
medicamentto é um anta
agonista de receptores para
p
o
Fatorr de Necrose
e Tumoral (T
TNF) usado para tratam
mento de artrite reumattóide moderrada e
severra e tal aviso
o se refere ao
a risco destte facilitar o desenvolvim
mento de tub
berculose e outras
o
infecç
ções. Apesar destas info
ormações te
erem sido in
ncluídas na bula
b
do med
dicamento, a FDA
(Food
d and Drug Administrattion – órgão
o que contro
ola os medic
camentos no
os EUA) res
solveu
coloc
cá-las na forrma de tarja
a preta. Con
nsiderando que
q
drogas deste tipo p
podem influe
enciar
negattivamente o sistema imunológico, se
eu uso pode
e levar a com
mplicações in
nesperadas, ainda
mais tomando po
or base pesq
quisas que m
mostraram tuberculose
t
em paciente
es que utiliz
zavam
droga
as bloqueado
oras de TNF
F. Embora o Etanercept não seja co
omercializado
o no Brasil, fica o
alerta
a com relaçã
ão à maior facilidade
f
de desenvolvim
mento de inffecções que drogas com
m ação
no siistema imun
ne podem le
evar, inclusi ve os cortic
costeróides, muito usad
dos para div
versos
tratamentos.
Fonte
e: www.med
dscape.com - Medscape Medical New
ws, March 20
008.
4. A credibilida
ade da indústria farm
macêutica mais
m
uma vez
v
abalada
a: artigos sobre
medicamentos po
odem ser escritos por “a
autores-fanta
asmas”
Uma matéria pub
blicada no jo
ornal Folha d
de São Paulo de 16 de abril
a
de 200
08 noticiou que
q
os
estud
dos feitos so
obre o mediicamento Vi oxx®, retira
ado do mercado pouco tempo atrá
ás por
induz
zir problema
as cardíacos,, teve autorres não-iden
ntificados ou os chamad
dos “ghostwrriters”
(“auttores-fantasm
mas”, em inglês), confo
orme relatado em artigo publicado n
no periódico Jama
( ww
ww.jama.com
m ). Em documentos do período
o entre 199
96 e 2004, a multinacional
farma
acêutica Merrck, fabrican
nte do Vioxx
x®, teria con
ntratado méd
dicos de ren
nome para assinar
artigo
os provenientes de esttudos clínico
os sobre o medicamento publicado
os em perió
ódicos
acadê
êmicos. Contudo, os ass
sinantes não haviam parrticipado des
stes estudos..
A polêmica do Vioxx®,
V
que era campeã
ão de venda
as, levou à sua retirada
a do mercad
do em
2004
4 e envolveu
u a Merck em processoss de indeniz
zações milio
onárias. Os a
autores do artigo
public
cado no Jam
ma, Joseph Ross, Keviin Hill, David Egilman e Harlan K
Krumholz, tiv
veram
acess
so aos docu
umentos porque deram
m consultoria
a a advogados das pe
essoas envo
olvidas
neste
es pedidos in
ndenizatórios
s.
Segundo Joseph Ross, da Es
scola de Me
edicina Moun
nt Sinai, em Nova York,, “os docum
mentos
questtionam a validade de bo
oa parte dass pesquisas publicadas
p
pela
p
indústria
a. Infelizmente, a
prátic
ca do "ghosttwriting" parrece ser dissseminada”. Assim,
A
o artiigo original llevanta “que
estões
importantes que superam atté mesmo a responsabillidade da au
utoria dos esstudos”, com
mpleta
ou” e-mails relacionados
r
s a 96 public
cações
Ross,, que, junto com os outrros autores, “desenterro
nos q
quais o departamento de
e marketing da Merck ap
presentava-s
se envolvido
o no planejam
mento
dos m
manuscritos.
Vale a pena ler o artigo original, que aprresenta índic
ces de freqüê
ência desta d
deplorável prática
p
nto a indústtria quanto a pesquisa
a acadêmica
a. Aparentem
mente uma nova
que envolve tan
polêm
mica parece estar se des
senhando...
Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. Mo
odulação dirreta da ativiidade de ca nais de sódio NaV1.8 pela
p
proteína
a quinase attivada
por m
mitógeno p38
8: uma nova
a via de sina
alização da dor
d inflamató
ória?
]Vário
os estudos têm demon
nstrado que a ativação periférica da proteína conhecida como
prote
eína quinase
e ativada po
or mitógeno (MAPK) p38 é importa
ante para a presença de
d dor
mos ativado
inflam
matória. No entanto, os
o mecanism
os por esta
a quinase q
que resultam no
aume
ento da sens
sação doloro
osa ainda nã
ão foram elu
ucidados. Em
m recente e studo, Hudm
mon e
cols.,, da Escola de
d Medicina da Universid
dade de Yale
e, nos EUA, demonstrara
d
am que a ativação
da p3
38 em neurô
ônios do gânglio da raizz dorsal induz aumento
o nas corren tes em cana
ais de
sódio
o do tipo NaV1.8. Esta
a modulação
o parece es
star associad
da à fosforiilação dos canais
c
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direta
amente pela
a p38, o que
q
sugere,, assim, mais um pos
ssível meca
anismo mole
ecular
envolvido na dor inflamatórria. Contudo
o, deve-se ter
t
em mente a importtância de es
studos
tamb
bém in vivo para estabelecer se este
e mecanismo é realmen
nte importan
nte para a gênese
da do
or.
Autorres e proced
dência do esttudo: Hudm on A, Choi JS,
J Tyrrell L, Black JA, R
Rush AM, Wa
axman
SG, D
Dib-Hajj SD - Departme
ent of Neuro
ology and Ce
enter for Ne
euroscience a
and Regeneration
Resea
arch, Yale University
U
Sch
hool of Mediicine, New Haven,
H
Conne
ecticut 0651 0, USA;
Referrência: Phos
sphorylation of sodium channel Na((v)1.8 by p3
38 mitogen--activated protein
kinas
se increases
s current de
ensity in do
orsal root ganglion neu
urons. J Neu
urosci. 2008
8 Mar
19;28
8(12):3190--201.
6. Infflamação persistente pro
ovoca altera ções nas ondas de cálcio
o em neurôn
nios do gâng
glio da
raiz d
dorsal de rattos
A hip
peralgesia associada à inflamação reflete, em parte, mud
danças nas propriedade
es dos
neurô
ônios aferen
ntes primários, como a maneira de
d responder a estímulo
os, por exe
emplo.
Ainda
a, a concentração intracelular de ccálcio [Ca2+]i parece influenciar esssas propriedades
neuro
onais, e mud
danças na sua regulação
o podem contribuir para
a alterações na excitabilidade
bjetivo do estudo
afere
ente e liberação de transmissores. C
Com base nestas
n
inform
mações, o ob
e
apres
sentado por Lu e Gold, dos EUA, fo i determinarr o impacto da inflamaçção persisten
nte na
+
[Ca2+
]i em repou
uso e na indução de osccilações nos níveis de cá
álcio (Ca2+) nos neurôniios do
gânglio da raiz dorsal (GRD
D). Para ind
duzir a inflamação, foi feita injeçção de Adju
uvante
Comp
pleto de Freund (CFA) na
n pata de rratos e, após
s três dias, foram retira
ados os neurônios
do GRD. Em seg
guida, estes foram esti mulados com
m alta conc
centração de
e potássio, o que
+
provo
am definidas pelo
ocou mudanças na [Ca2+
]i. As subpo
opulações de neurônios do GRD fora
diâmetro dos co
orpos celularres, marcaçção com isolectina B4 e sensibilida
ade à capsa
aicina,
capaz
z de estimullar neurônios do tipo C. Os autores observaram
m que o estíímulo inflamatório
causo
ou um signifficante aume
ento na [Ca22+]i durante o repouso e aumento da
as ondas de Ca2+,
sendo
o estas maiiores em ne
eurônios que
e inervavam
m o local da
a inflamação
o. A mudança na
2+
magn
nitude das ondas
o
de Ca foi maiorr em neurônios de pequeno e médio
o diâmetros, e os
neurô
ônios respo
onsivos à capsaicina
c
e IB4-positivos, de pe
equeno e m
médio diâmetros,
apres
sentaram dim
minuição do declínio desssas ondas quando
q
comparados aoss não-respon
nsivos
à cap
psaicina, IB4
4-negativos e/ou neurôn
nios de grande diâmetro
o. Assim, os autores sug
gerem
que a inflamação induz mudanças na regulação do [Ca2+]i, que
q
podem contribuir para
p
a
hiperralgesia ass
sociada com
m a inflama
ação persistente, via facilitação da liberaçã
ão de
trans
smissores po
or estes nociceptores afe
erentes.
Autorres e proced
dência do esttudo: S-G. L
LU (a) and D M. S. GOLD
D (a,b,c) - ((a) Department of
Medic
cine, Divisio
on of Gastro
oenterology, Hepatology
y and Nutritiion, Universsity of Pittsb
burgh,
Pittsb
burgh, USA; (b) Departm
ment of Neu
urobiology, University
U
off Pittsburgh, Pittsburgh, USA;
(c) Piittsburgh Ce
enter for Pain
n Research, University of
o Pittsburgh,, Pittsburgh,, USA;
Referrência: Inflam
mmation-ind
duced increa
ase in evoke
ed calcium trransients in ssubpopulatio
ons of
rat do
orsal root ga
anglion neurrons. Neurosscience. 2008
8 Apr 22;153(1):279-88
8.
7. Interleucina-1alfa (IL-1alffa) reduz a nocicepção provocada por
p lesão do
o nervo – effeito é
opostto ao induzid
do pela isofo
orma IL-1betta
Enquanto a citocina interlleucina(IL)-1
1beta tem sido reporrtada como
o tendo extrema
importância na gênese
g
da dor
d
inflamattória e, mais recentemente, da do
or neuropática, o
papel da IL-1alfa
a ainda continua não ex
xplicado. J Mika
M
e cols., do Instituto
o de Farmacologia
da Academia Polonesa de Ciências,
C
ana
alisaram o papel
p
desta citocina na nocicepção
o após
lesão
o do nervo periférico. Foi observado,, por exemp
plo, aumento
o na expresssão da IL-1a
alfa no
gânglio da raiz dorsal, mas não
n
no corno
o dorsal da medula
m
após
s a injúria do
o nervo perifférico.
Além disto, foi verificado
v
que, do messmo modo que
q
o tratamento intra
atecal com IL-1ra
I
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(anta
agonista de receptor de IL-1), o tra
atamento co
om IL-1alfa também re duz a nocicepção
assoc
ciada a esta injúria do nervo. Segun
ndo esses resultados, a IL-1alfa pod
de ser a base
e para
o desenvolvimen
nto de drogas para tra
atamento de
e dores neu
uropáticas. D
Deve-se lem
mbrar,
porém
m, que as duas isoformas (alfa e be
eta) comparrtilham o me
esmo recepttor de memb
brana,
de m
maneira que
e a primeira
a pode esta
ar competin
ndo com a IL-1beta pe
ela ligação neste
recep
ptor, o que evitaria
e
então o efeito prró-neuropático desta últiima.
Autorres e proced
dência do esttudo: Mika J , Korostynsk
ki M, Kamins
ska D, Wawrrzczak-Bargiela A,
Osiko
owicz M, Ma
akuch W, Prrzewlocki R, Przewlocka B - Departtment of Pa
ain Pharmaco
ology,
Instittute of Pharm
macology, Po
olish Academ
my of Scienc
ces, Krakow, Poland;
Referrência: Inte
erleukin-1alp
pha has anttiallodynic and
a
antihyp
peralgesic acctivities in a rat
neuro
opathic pain model. Pain
n. 2008 Mar 26.
8. A
Alteração na
a expressão
o de geness na medula espinal pode ser rresponsável pelo
desen
nvolvimento da memória
a da dor
A literatura cien
ntífica mosttra que a injeção de carragenina na pata de ratos causa
hiperralgesia e qu
ue, apesar da
d completa recuperação
o após algun
ns dias, os a
animais pass
sam a
apres
sentar uma resposta hip
peralgésica a
aumentada quando um novo estímu
ulo inflamatório é
aplica
ado. Em trabalho
t
re
ecentemente
e publicado
o na revis
sta BMC N
Neuroscience
e, os
pesqu
uisadores de
emonstraram
m que ocorrrem mudan
nças na expressão de g
genes na medula
m
espin
nal 24 horas
s (pico da in
nflamação) e 28 dias após
a
a injeç
ção de carra
agenina. Enttre os
milha
ares de gene
es analisado
os, 356 esta
avam expres
ssos diferenttemente apó
ós os 28 dia
as em
relaçã
ão ao grupo-controle, e,, 329 após 2
24 h. Desses
s genes exprressos de fo
orma diferentte, 67
deles
s foram iden
ntificados como sendo im
mportantes para as vias de conduçção da dor - cuja
intensidade se mostrou altterada em diferentes modelos de
e avaliação de sensibilidade
dolorrosa – ou associados a proteínas e
envolvidas nas
n
vias noc
ciceptivas. E
Em conclusã
ão, os
autorres sugerem que mudan
nças persiste
entes na exp
pressão de genes envolv
vidos na form
mação
de no
ovas sinapse
es e na neurogênese po
odem contribuir para a transição da
a dor aguda
a para
crônica.
Autorres e proce
edência do estudo:
e
Russtam Yukhananov and Igor Kissin - Neurogen
nomic
Laborratory Depa
artment of Anesthesiolo
A
ogy, Periope
erative and Pain Medicin
ine, Brigham
m and
Wom
men's Hospita
al, Boston, USA;
U
Referrência: Pers
sistent chan
nges in sp
pinal cord gene expre
ession afterr recovery from
inflam
mmatory hyp
peralgesia: a preliminarry study on pain memo
ory. BMC Ne
eurosci. 2008 Mar
13;9:32.
9. Aç
ção analgésiica do antidepressivo m
mirtazapina em
e dores ne
europáticas pode ocorre
er por
inibiç
ção da produ
ução de citoc
cinas pró-infflamatórias
A do
or neuropática, caracterrizada por d
distúrbio ou
u dano neurronal, tem ssido amplam
mente
pesqu
uisada devid
do à dificuld
dade de trattamento. Entre os diverrsos medica mentos utilizados
clinicamente para
a o tratamen
nto dessas d
dores estão os antidepre
essivos tricícclicos e, com
m base
nesta
a prática terapêutica,
t
pesquisad ores chineses procura
aram avalia
ar o efeitto do
antidepressivo de
e nova geraç
ção mirtazap
pina em um modelo exp
perimental de
e dor neuropática
realiz
zado em rato
os. Após ind
dução da ne uropatia porr transecção do nervo cciático, os an
nimais
receb
beram mirtazapina ou ve
eículo por viia oral, dura
ante 14 dias, iniciando n
no quinto dia
a póscirúrg
gico. Foi ve
erificado que, a partir do sétimo dia, já se obtinha um
ma boa res
sposta
analg
gésica dos animais ne
europáticos quando com
mparados aos
a
animaiss que receb
beram
veícu
ulo. A dosagem de citoc
cinas no sisttema nervos
so central re
evelou níveiss aumentados do
Fatorr de Necros
se Tumoral((TNF)-α e d
de Interleuc
cina(IL)-1β (citocinas p
pró-inflamató
órias),
assim
m como de IL-10 (citocina antiin
nflamatória). Também foi observa
ado aumentto na
ativid
dade do fato
or de transc
crição nucle
ear-κB (NF-κ
κB, o qual, quando ativ
vado, aume
enta a
expre
essão de ge
enes pró-inflamatórios),, nos anima
ais neuropáticos. Entreta
anto, a ativ
vidade
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deste
e fator foi reduzida
r
apó
ós a adminiistração de mirtazapina
a. Em concl usão, o pre
esente
traba
alho mostra que a mirta
azapina aliv ia a dor neu
uropática po
or inibir tantto a produção de
citociinas pró-infla
amatórias co
omo a ativaçção de NF-κB
B.
Autorres e proced
dência do estudo: Juan Zhu (a), Xiaowei
X
Wei (b), Xiaome
ei Feng (a),, Juan
Song (a), Yimin
n Hu (a), Jiianguo Xu (a,*) – (a) Departmen
nt of Anesth
thesiology, Jinling
J
Hospital, Medicall School of Nanjing Uniiversity, Nan
njing, China;
; (b) Deparrtment of Ge
eneral
Surge
ery, Jinling Hospital,
H
Medical Schooll of Nanjing University,
U
Nanjing,
N
PR C
China;
Nota da redação
o: pelos res
sultados aprresentados, observa-se que o meccanismo de ação
analg
gésica deste medicamento é indepen
ndente de se
eu efeito anttidepressivo
o, pois a analgesia
ocorrre com pou
ucos dias de tratamentto, diferenttemente de seu efeito sobre pacientes
deprimidos (nos quais norm
malmente o
ocorre melhora dos sin
ntomas apóss 6 semana
as de
tratamento).
Referrência:
n
of
miirtazapine
of
Re
epeated
ad
dministration
inhibits
d
development
hyperralgesia/allo
odynia and activation of NF-kB in a
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