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1. No
ovos dados sobre
s
como a gota caussa dor articu
ular podem ajudar o dessenvolvimen
nto de
medicamentos es
specíficos pa
ara tratar a d
doença
A go
ota, ou aum
mento do ácido úrico no
o sangue, é uma doen
nça hereditá
ária que aco
omete
principalmente os
o homens. De acordo ccom o médiico reumatologista do C
Centre Hosp
pitalier
Unive
ersitaire Vau
udois, de Lo
ousanne, na
a Suíça, Drr. Alexanderr So, nos d
dois últimos anos
surgiram novas interpretaçõ
ões sobre ccomo ocorre
em as dore
es articulare
es relacionad
das à
artritte gotosa. Atté então se admitia que
e os cristais de ácido úrico estimulasssem a fagocitose
de m
monócitos e macrófagos,, iniciando u
um processo
o inflamatório no interio
or da articulação,
devid
do à liberaçã
ão de citocin
nas. Segundo
o o Dr. So, até certo po
onto este co nceito está certo,
porém
m, o melhorr entendimen
nto sobre ass respostas dos
d tecidos e células da articulação frente
à pre
esença de le
eucócitos e ácido
á
úrico m
mudou ligeirramente ess
se quadro. A análise genética
dessa
as células arrticulares mo
ostrou que e
existem alguns genes qu
ue modulam esse proces
sso de
mane
eira diferentte da que se observa
a em doenças como a artrite re
eumatóide. Essas
desco
obertas fora
am feitas em
m ratos que
e apresentavam um grrande núme ro de genes que
regulavam leucóc
citos que co
ontinham saiis de urato em
e seu interior, cuja prresença dura
ante a
gota aumenta enormement
e
te. Esses da
ados somad
dos a esforços da eng
genharia genética
perm
mitirão o dese
envolvimento de medica
amentos específicos para
a combater a artrite goto
osa.
Referrência do arttigo original:: Arthritis Re
esearch & Th
herapy 6 june 2008 10(3
3):112.
2. Do
or crônica em
m idosos: de
e fato, um prroblema de saúde
s
públic
ca
O sitte pain.com
m apresento
ou uma enttrevista com
m o Dr. Perry G. Fin
ne, professo
or de
anesttesiologia da
a Universida
ade de Utah , nos EUA, na qual abo
ordou várioss aspectos da
d dor
persis
stente ou crrônica em id
dosos. Na e
entrevista, o Dr. Fine co
onta que os pacientes idosos
parec
cem ser me
enos adequa
adamente t ratados no aspecto da dor persisstente do que os
que normalm
pacie
entes jovens. Além disso
o, esse fato leva à piora
a da qualidad
de de vida, q
mente
já es
stá associada
a à cognição
o prejudicad
da, alteraçõe
es de humorr e distúrbio
os do sono, assim
como
o perturbaçõ
ões na marc
cha. Essa qu
ueda na qualidade de vida
v
pode, inclusive, le
evar à
morta
alidade prem
matura. Porttanto, consid
derando a im
mportância desse aspeccto, a dor crrônica
deve ser entendid
da como um
m caso de saú
úde pública.
O tipo
o mais comu
um de dor associada à d
debilidade no
os idosos é a dor nas co
ostas, causad
da por
uma enorme variedade
v
de
d
patologia
as, como neuropatias,, anormalid
dade nos discos
d
interv
vertebrais, postura,
p
etc.
Outro
o aspecto citado pelo Dr.
D Fine é a menor quan
ntidade de massa
m
musccular aprese
entada
pelos
s idosos, alé
ém de outro
os fatores co
omo proteínas séricas e clearance renal diminuídos,
que a
alteram a metabolizaçã
m
ão de fárma
acos. Assim,, drogas do tipo opióid es, que têm
m alta
afinid
dade de liga
ação a prote
eínas, podem
m ter seu efeito
e
aumen
ntado devido
o ao fato de que
maiores quantida
ades de drog
ga livre pod em atravess
sar a barreirra hematoen
ncefálica e causar
c
efeito
os indesejáv
veis. Drogas com mettabólitos ativos (que, quando me
etabolizadas
s pelo
organ
nismo, geram
m produtos que ainda e
exercem efeito), como a morfina, po
or exemplo, e que
dependem do cle
earance ren
nal para sere
em eliminad
das, devem ser usadas com muito mais
ado nos idoso
os que apres
sentam alterrações renais.
cuida
A entrevista alerrta ainda so
obre o aum ento do uso
o da metadona para trratamento da
d dor
crônica devido à fama de serr mais eficazz quando com
mparada a outros
o
analg ésicos opióid
des, o
que é incentivad
do pelo seu
u baixo cussto. Entretanto, tem sido observa
ado um aum
mento
alarm
mante da mo
orbidade e mortalidade
m
em adultos que foram tratados de
e dor crônica
a com
esse medicamento. Segundo
o o Dr. Fine
e, é necessá
ário lembrar que a mettadona possui um
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temp
po de elimina
ação altame
ente variávell, o que pod
de fazer com
m que a drog
ga se acumu
ule no
organ
nismo, geran
ndo um prob
blema potenccialmente grrave. Veja mais
m
na entre
evista completa.
Fonte
e: www.pain
n.com
3. Aç
çúcar pode ajudar
a
na re
edução da d
dor e diminuir a perda de tecido d
da articulaçã
ão em
pacie
entes com arrtrose
Uma equipe da Universidade
e Federal do
o Ceará verrificou, em experimento
e
os realizados
s com
ratos
s, que um dos
d
compone
entes da go
oma-guar (s
substância obtida
o
da se
emente da planta
p
origin
nária da Índ
dia e Paquiistão Cyamo
opsis tetrag
gonolobus), um açúcar conhecido como
galac
ctose, pode reduzir
r
a dor e conter a perda de cartilagem na
as articulaçõ
ões, possibiliitando
a reconstituição de
d pelo menos parte doss movimento
os perdidos durante
d
a arrtrose.
cisco Airton Castro da Rocha,
R
profe
essor do Dep
partamento de Medicina
a Clínica, e Judith
J
Franc
Pesso
oa de Andra
ade Feitosa,, professora
a de Químic
ca Orgânica e Inorgânicca, começarram a
inves
stigar o uso da goma
a-guar com
mo anestésic
co. Contudo
o, após rettirar a pro
oteína,
verificaram que o complexo formado pellos açúcares
s manose e galactose
g
po
oderia deter a dor
na arrtrose. Os resultados
r
mais
m
recente
es mostram que a galac
ctose també
ém pode pro
oteger
contrra a destruição da cartila
agem que re
eveste os oss
sos.
Referrência do es
studo origina
al: Castro R R, Feitosa JP, da Cunha
a PL, da Roccha FA. Ana
algesic
activiity of a polys
saccharide in
n experimen
ntal osteoartthritis in rats
s. Clin Rheum
matol V26; 13129, 20
007.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
4. Ciitocina pró-iinflamatória facilita a d
dor no cânc
cer ósseo viia fosforilaçã
ão de recep
ptores
NMDA
A
Está muito bem demonstrad
do que a inte
erleucina-1β
β (IL-1β) tem
m importantte participaç
ção na
facilittação das do
ores de orige
em inflamató
ória e neuro
opática. Entretanto, aind
da não se conhece
a exttensão da participação
p
desta citoci na na dor do
d câncer ósseo e os m
mecanismos pelos
quais
s isso aconte
ece. Um grupo de pesqu
uisadores am
mericanos e chineses av
valiou a exprressão
espin
nal de IL-1β
β e a fosfo
orilação da subunidade
e NR1 do receptor
r
N-m
metil-D-aspartato
(NMD
DAR) durante
e a dor induzida em mod
delo experim
mental de câncer. Foi rea
alizada tamb
bém a
marc
cação destes elementos na medula e
espinal (co-lo
ocalização do receptor d
de IL-1β e NMDAR
neste
e local) e a verificação
o dos efeito
os do antag
gonista de receptor pa
ara IL-1 sobre a
fosforilação da su
ubunidade NR1.
N
A hiperrnocicepção neste mode
elo também foi mensura
ada. O
cânce
er foi induzido pela inje
eção de uma
a linhagem de
d células ca
ancerígenas da próstata
a (AT3.1) no interior da
d tíbia de ratos.
r
A hipe
ernocicepção
o foi determ
minada pela rredução no limiar
de re
etirada da pa
ata de ratos à estimulaçção mecânica
a. Os dados obtidos mosstraram que
e a IL1β e
estava aume
entada na medula
m
esp inal assim como a fos
sforilação da
a subunidad
de do
NMDA
AR, essencia
al para o fun
ncionamento deste recep
ptor. Além disso, após a administraç
ção do
antag
gonista de re
eceptores pa
ara IL-1β, ho
ouve inibição
o da hipernocicepção me
ecânica e tam
mbém
da fo
osforilação de NR1. Segu
undo os auttores, a IL-1
1β promove a fosforilaçã
ão de NR1, o que
facilittaria a dor associada ao câncer ósse
eo.
Autorres e proced
dência do es
studo: R.-X. ZHANG (a*
*), B. LIU (a), A. LI (a),, L. WANG (a), K.
REN (b), J.-T. QIAO
Q
(c), B. M. BERMAN
N (a) AND L. LAO (a) – (a) Cente
er For Integ
grative
Medic
or, James Kernan Hos
cine, School of Medicin
ne, 3rd Floo
spital Mansio
on, Univers
sity of
Marylland, Baltim
more, USA; (b
b) Departme
ent of Biome
edical Scienc
ces, Dental S
School, Univ
versity
of Ma
aryland, Balltimore, USA
A; (c) Depa
artment of Neurobiology
N
y, Shanxi M
Medical Unive
ersity,
Shan
nxi, PR China
a;
Referrência: INTE
ERLEUKIN 1β
β facilitates b
bone cancer pain in rats by enhancin
ng NMDA rec
ceptor
NR-1 subunit pho
osphorylation
n. Neuroscie
ence 154 (20
008) 1533–1
1538.
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5. Elu
ucidada a es
strutura de uma
u
das prin
ncipais enzim
mas responsá
áveis pela sííntese de PG
GE2
A esttrutura crista
alográfica de
e uma das p rincipais enz
zimas que sintetizam a p
prostaglandina E2
(PGE2), a MPGES
S1, ou prostaglandina E sintase 1 microssoma
al (para sabe
er mais, vejja em
nosso
o BAÚ os boletins 63, an
no 2005 e 79
9, ano 2007), foi elucida
ada a uma re
esolução de 3,5 Å
(ângs
strons). Esta
a enzima é uma proteín
na integrantte da membrana celularr que depende de
glutationa, um antioxidante
a
hidrossolúv
vel, para a sua atividade. É ativad
da por proc
cessos
patológicos ou doenças,
d
levando à prod
dução de PG
GE2, conside
erada um m
mediador final em
proce
essos de febre, dor e doenças auto- imunes, com
mo a artrite reumatóide.. Este prosta
anóide
é um
m lipídio bioativo, produzido a partir do ácido ara
aquidônico pelas
p
enzima
as ciclooxige
enases
(COX
X) e, posterio
ormente, por sintases co
omo a MPGE
ES1, que cattalisa a oxi-rredução da PGH2,
P
forma
ada pelas CO
OXs, em PGE
E2. Após a ssua produção
o, a PGE2 é liberada no meio extrac
celular
por ttransporte ativo
a
com auxílio
a
de p
proteínas de membrana denomina
adas ATP-biinding
casse
ette transporrter, podend
do então exe
ercer atividad
des variadas
s, seja pela a
ativação dire
eta de
recep
ptores EP prresentes nos
s mais varia
ados tipos celulares,
c
ou
u por ação iindireta, ativ
vando
vias intracelulare
es que leva
arão à facili tação da do
or. Estudos de eficiênccia catalítica
a com
muta
ações pontuais dirigidas
s desta sinttase também
m foram re
ealizados e apresentado
os no
traba
alho, visando
o elucidar a importância
a catalítica de
d resíduos do
d homotrím
mero MPGES1. Foi
obtido o cristal complexado
c
com glutat iona, na pre
esença de fo
osfolipídeos.. Com o depósito
desta
de explorarr esta
a estrutura no Protein Data Bank
k, abre-se agora
a
a possibilidade d
importante sintase em proce
essos de de
esenvolvimento racional de fármaco
os. A importtância
estratégica da elucidação
e
estrutural de
esta enzima se dá um momento o
oportuno, já
á que
inibid
dores especííficos da enz
zima COX-2 têm gerado
o problemas
s variados d evido ao se
eu uso
(ver Editorial da Edição anterrior).
Autorres e procedência do estudo: C
Caroline Jeg
gerscho, Sv
ven-Christian
n Pawelzik, Pasi
Purho
onen, Priyarranjan Bhaka
at, Karina R
Roxana Gheo
orghe, Nobuhiko Gyobu,, Kaoru Mits
suoka,
Ralf Morgenstern
n, Per-Johan
n Jakobsson,, and Hans Hebert - De
epartment off Bioscience
es and
Nutriition, Karolin
nska Institu
utet and Sch
hool of Tec
chnology and Health, R
Royal Institu
ute of
Techn
nology, Swe
eden; Deparrtment of M
Medicine, Rh
heumatology
y unit and K
Karolinska Biomic
B
Cente
er; Institute of Environm
mental Mediccine, Karolinska Insitutet, Stockholm
m, Sweden; Japan
Biolog
gical Inform
mation Resea
arch Center, Japan Biolo
ogical Inform
matics Conso
ortium; Biollogical
Inform
rmation Res
search Centter, Nationa
al Institute of Advanc
ced Industrrial Science
e and
Techn
nology, Koto
o-Ku, Tokyo,, Japan;
Referrência: Stru
uctural bas
sis for ind
duced form
mation of the
t
inflamm
matory mediator
prosttaglandin E2
2. Proc Natl Acad
A
Sci U S A. 2008 Aug
A
12;105(3
32):11110-5
5. Epub 2008 Aug
5.
6. Da
ano em nerv
vo ativa célu
ulas satélitess no gânglio da raiz dors
sal do lado o
oposto da le
esão –
efeito
o estaria re
elacionado à alodinia a
apresentada no membrro contralatteral após injúria
nervo
osa
Diverrsas pesquis
sas têm dem
monstrado q ue a lesão em um nervo pode cau
usar sensibilidade
tamb
bém no nervo do lado co
ontralateral. A expressão de fator de necrose tu
umoral-alfa (TNFα) e reações na
as células da
a glia na m
medula espin
nal desempe
enham impo
ortante pape
el nas
neuro
opatias. Inc
clusive, o TN
NF-α seria liberado pelas células da glia no sistema ne
ervoso
centrral (SNC). Neste
N
sentido
o, Satoshi H
Hatashita e cols., do Ja
apão, estuda
aram a influ
uência
deste
es fatores nesta sensibiilidade contrralateral neuropática. A neuropatia
a foi induzid
da por
esma
agamento do
o nervo L5 durante 3 segundos. No segundo, sétimo, décimo qua
arto e
vigés
simo primeirro dia após o esmagam
mento, a hip
pernocicepçã
ão mecânica
a foi avaliad
da em
amba
as as patas pelo teste de von Frey. A expressão de TNF-α e GFAP (ma
arcador de células
c
da gllia) no gâng
glio da raiz dorsal (GRD
D) L5 foi avaliada por meio
m
de imu
unohistoquím
mica e
imunoblot. O limiar de retira
ada da pata ipsilateral apresentou-se significativ
vamente red
duzido
no pe
eríodo de av
valiação (21 dias), do m
mesmo modo
o que o limia
ar da pata co
ontralateral. Após
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a ind
dução da ne
europatia a expressão de TNF-α e ativação das
d
células satélites no
o GRD
contrralateral aprresentou-se significativa
amente aum
mentada do sétimo ao v
vigésimo primeiro
dia. D
Desta forma, o estudo sugere que a alodinia me
ecânica no membro
m
conttralateral ind
duzida
pela injúria do nervo
n
está associada
a
co
om a ativaç
ção de células da glia e TNF-α no
o GRD
contrralateral.
Autorres e proced
dência do esttudo: Satosh
hi Hatashita, Miho Sekig
guchi, Hideo Kobayashi, Shinichi Konno, Shin
n-ichi Kikuchi - Departtment of Orthopaedic Surgery, Fu
ukushima Medical
M
Unive
ersity School of Medicine
e, Fukushima
a, Japan;
Referrência: Conttralateral Neuropathic Pa
ain and Neu
uropathology
y in Dorsal R
Root Ganglion and
Spina
al Cord Follo
owing Hemillateral Nerve
e Injury in Rats.
R
SPINE
E Volume 33
3, Number 12,
1 pp
1344
4–1351.
Re
evisão do Mês
M
7. Cé
élulas da glia
a: um potenc
cial alvo para
a o tratamen
nto da dor patológica?
Até recentemente
e, as células
s da glia era m conhecida
as somente como célula s de sustenttação,
sendo
o responsáv
veis pela regulação iô
ônica e fagocitose, alé
ém de regu
ularem proc
cessos
neuronal. Atualmente
metabólicos envo
olvidos na manutenção
m
A
esta
e
visão te
em sido sup
perada
por inúmeros tra
abalhos que
e enfatizam o papel de
estas células
s na modula
ação també
ém da
funçã
ão neuronal tanto em condições ffisiológicas quanto
q
pato
ológicas. Da dos da literratura
demo
onstram que
e as célula
as da glia encontradas
s no sistem
ma nervoso central, qu
uando
ativadas, promo
ovem a libe
eração de m
mediadores inflamatórios, particip
pando, assim
m, da
facilittação da do
or induzida por inflam
mação, dano
o tecidual ou
o mesmo injúria neuronal.
Traba
alho publicad
do no periód
dico Journal of Neuroimm
munology revisa essa pa
articipação da
d glia
na attividade neu
ural, process
so que ocorrreria pela co
omunicação sináptica ne
euronal, pod
dendo
levarr à dor patológica
p
via liberaçção de um
ma variedad
de de neu
urotransmissores,
neuro
omoduladore
es, citocinas
s pró-inflam
matórias e quimiocinas.
q
Nesse senttido, é notá
ável o
aume
ento de evidências que sugerem
s
que
e a dor patollógica pode ser controlad
da por inibiç
ção da
ativação destas células,
c
o qu
ue pode, no futuro, ser mais um alv
vo farmacoló
ógico efetivo
o para
o trattamento da dor.
Autorres e proced
dência do es
studo: E.D. Milligan, E.M
M. Sloane, L.R.
L
Watkinss - Departme
ent of
Neuro
osciences, University
U
of
o New Mex
xico, Health
h Sciences Center, Alb
buquerque, USA;
Depa
artment of Psychology and the Ce
Center for Neuroscience
N
e, University
y of Colorado at
Bould
der, Boulder,
r, USA;
Referrência: Glia in pathological pain: A rrole for fracttalkina. Jourrnal of Neuro
oimmunology 198
(2008
8) 113–120..
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