www
w.dol.innf.br
Plasticidade sináptica: tentand
do entender o proce
esso de cro
onificação
oe
pers istência da dor
Andreza
a Urba de Quadros
Q
*
A dor é um
u
mecanissmo fisiológico de proteção que n
nos avisa qu
uando
precis
samos presttar atenção em algo q ue nos prejjudica. Mas esse alerta pode, às vezes,
v
persis
stir e tornar-se então pa
atológico.
Existem vários
v
meccanismos e vias propo
ostas para o process
so de
stência ou cronificação
persis
c
da dor. Um
m dos princ
cipais é a pllasticidade ssináptica, qu
uando
ocorrrem mudanç
ças na comu
unicação enttre neurônio
os. A plasticidade dá-se basicamentte por
poten
ncialização ou
o depressão da transm
missão de uma sinapse. No caso d
da cronificação da
dor, a potencializ
zação ou long term poten
P) é o proces
sso mais rele
ntiation (LTP
evante.
A LTP é definida
d
pela
a potencialização da transmissão si náptica que pode
persis
stir de um dia
d a toda a vida do aniimal ou ser humano, de
ependendo d
do estímulo que a
desen
ncadeou. Esse
E
proces
sso pode se dar attravés do aumento d
da liberação de
neuro
otransmissorres na terminação pré-ssináptica ou do aumento da respossta da terminação
pós-s
sináptica, sendo reversív
vel ou irreve rsível.
A LTP foi inicialmente
e estudada no
n hipocamp
po e é o prin
ncipal mecanismo
pelo qual se esta
abelecem a memória
m
e o aprendizad
do. No conte
exto da dor, ela promov
ve não
só o aumento da
a transmissã
ão como tam
mbém a perrsistência de
esse sinal, ccaracterizand
do um
proce
esso doloros
so crônico ou persisten
nte, depend
dendo de sua duração . O aumento da
conce
entração de cálcio intracelular pós--sináptico é essencial pa
ara a induçã
ão da LTP e essa
conce
entração é diretamente
d
proporciona
al à magnitude da poten
ncialização e
estabelecida e sua
conse
equente dura
ação.
Sabe-se que as fibras mais imporrtantes na transmissão n
nociceptiva são
s
as
fibras
s C amielíniicas, de tran
nsmissão le nta e limiarr alto e as fibras Aδ, m
mielinizadas e de
trans
smissão mais rápida. A LTP é princcipalmente induzida em fibras C pe
eptidérgicas,, uma
vez q
que o neurottransmissor inibitório GA
ABA controla
a esse proce
esso nas fib ras A, na maioria
m
das v
vezes. Para que
q
haja a indução da L
LTP em fibras C é necess
sário que se
e tenha a ativação
de re
eceptores da
a substância
a P (NK1 e 2), abertura
a de canais glutamatérg
gicos ionotró
ópicos
NMDA
A, abertura de canais de cálcio d o tipo T e ativação de
e receptoress glutamatérgicos
metabotrópicos do
d grupo I, ou seja, recceptores ou canais que aumentam o nível de cálcio
intrac
celular. Esse
e aumento de
d cálcio ativ
va vias intra
acelulares co
omo a da prroteína quin
nase A
ou C (PKA, PKC), cálcio-calm
modulina quiinase I ou II (CaMKI ou
u CaMKII), ffosfatases, dentre
d
outra
as, que favorrecerão mod
dificações pe rmanentes na
n célula.
O estabele
ecimento da
a LTP aconte
ece em duas
s fases. A p
primeira dela
as nas
prime
eiras 3 hora
as após o es
stímulo iniciial, quando ocorrem mo
odificações p
pós-translac
cionais
nas p
proteínas celulares existtentes. Já na
a segunda fase,
f
é necessário que h
haja a transcrição
de novos RNA-m
mensageiros e síntese de novas proteínas,
p
qu
ue promove
erão modific
cações
perm
manentes na célula.
A hipótese
e mais aceitta para a crronificação de
d um proce
esso doloros
so é a
induç
ção da LTP na sinapse entre o neu
urônio aferen
nte primário
o e o neurôn
nio secundário na
lâmin
na I do corrno dorsal da medula espinal. Ta
anto estímulos de alta
a como de baixa
frequ
uência podem
m desencade
ear LTP nesssa região. Estímulos inflamatórios, por exemplo
o, são
de b
baixa frequê
ência e ind
duzem LTP seletivamen
nte em fibrras que terrminam na área
parab
braquial cerrebral. Estím
mulos de altta frequência são mais seletivos a terminações na
substtância cinzen
nta periaque
edutal.
Na LTP me
edular particcipam també
ém a glia, attravés da lib
beração de glicina,
co-tra
ansmissor essencial
e
para a ativaçção de NMD
DA, receptorres dopamin
nérgicos D1//D5 e
espéc
cies reativas
s de oxigên
nio, bem co
omo óxido nítrico,
n
que potencializa
am ainda mais
m
a
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trans
smissão nociiceptiva. Esttímulos de a
alta frequên
ncia favorece
em a liberaçção de BDN
NF e a
fosforilação de ER
RK 1 e 2.
A hiperalgesia em humanos e roedores, bem como
o a amplifiicação
sináp
ptica da dor,, compartilha
a os mesmo
os mecanism
mos de induç
ção, populaçções de neurrônios
medu
ulares, perfil farmacológ
gico e sinalizzação intrac
celular. Por esta razão, modelos an
nimais
são b
bastante imp
portantes no
o estudo desssas vias e busca
b
pelo desenvolvim
d
ento de fárm
macos
que p
possam interrferir nesse processo.
A LTP é in
nduzida em animais tan
nto com esttímulos elétrricos de baixa ou
alta ffrequência, como
c
atravé
és de drogass. Modelos de
d lesão no nervo ciático
o também te
em se
mostrado muito eficientes no desenvo
olvimento de
e LTP. Fárm
macos testa dos em mo
odelos
animais têm sid
do eficazes em humano
os, apesar de ainda não estarem
m em uso clínico.
Antag
gonistas de NMDA, de canais
c
de cállcio tipo T su
ubtipo seletivo, diazepam
m e clonidin
na são
algun
ns deles, sen
ndo que os dois
d
últimos cconseguem reverter tam
mbém a segu
unda fase da
a LTP.
Baixas doses de ketam
mina não affetam a transmissão de fibras C norrmais,
mas bloqueiam a LTP de fibras lesadas. JJá existem associações
a
de ketamina
a e fentanil para
p
o
tratamento da do
or pós-cirúrg
gica e preven
nção da persistência des
ssa dor apóss o procedim
mento,
uma vez que a anestesia sozinha não consegue im
mpedir a attivação sináp
ptica nocice
eptiva.
Opióides em regimes de trata
amento long
gos, no entanto, induzem
m LTP na sin
napse da lâm
mina I,
por d
de alguma maneira,
m
ativa
ar receptore
es NMDA.
É claro que
q
não pod
demos pens
sar na LTP como o ún
nico process
so de
cronifficação da dor.
d
Existe uma rede d
de canais, re
eceptores e sinalizadore
es em estud
do ou
ainda
a por serem descoberto
os que particcipam da memória dolo
orosa. Por h ora, continu
uemos
nosso
o esforço em
e
elucidarr a comun icação neuronal e ag
guardar que
e não só sejam
s
desco
obertos, mas que possa
am ser inibiidos, permittindo assim o controle d
dos process
sos de
cronifficação e inttensificação da dor.
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