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Todo ser vivo gasta constantem
mente energ
gia para ma
anter as div
versas
ativid
dades desem
mpenhadas por seu org
ganismo. Grrande parte das substâ
âncias celula
ares é
degra
adada para que novas possam
p
ser sintetizadas
s. Esta ativid
dade intensa
a de constru
ução e
degra
adação de substâncias é feita utiilizando ene
ergia obtida através da
a degradaçã
ão de
nutrie
entes orgânicos. Essa dinâmica
d
corrporal que ocorre
o
dentrro de cada célula consttitui o
metabolismo, que em grego significa mu
udança. Disffunções mettabólicas, co
omo as disfunções
enzim
máticas, a má
m absorção de nutriente
es, o excesso
o ou a baixa síntese protteica e disfunções
horm
monais podem
m levar nos
sso organism
mo a um desequilíbrio,, permitindo
o a instalaçã
ão de
várias patologias, dentre elas
s as dores crrônicas.
O estress
se oxidativo
o destaca-se
e dentre os vários fa
atores que estão
relacionados à cronificação
c
de processsos inflamatórios e da
a dor e se caracteriza
a pelo
surgimento de espécies reattivas de oxig
gênio (ROS)), derivados do metabollismo do oxigênio
molecular. Devid
do à sua alta reativida
ade, estes ROS podem
m danificar ácidos nucléicos,
prote
eínas e lipídios, servindo
o de importa
antes sinaliza
adores intracelulares e amplificadorres de
respo
ostas inflama
atórias. Os ROS são pottentes ativadores do fattor de transscrição gênic
ca NFkappa
a B (NFkB),, fator respo
onsável pelo
o aumento da
d expressão
o de genes que estimulam a
produ
ução e libera
ação de citoc
cinas pró-infflamatórias (ex:
(
IL-6 e TNF-alfa)
T
ea
ativação de várias
v
enzim
mas que atu
uam no proc
cesso inflam
matório. Eles também po
odem desen
ncadeiar inúm
meras
doenças com sintomas algog
gênicos, com
mo o câncer, o diabetes tipo 2, as diislipidemias,, além
de p
potencializar o estado inflamatório
o crônico de
d doenças neurodege
enerativas. Desta
mane
eira, um cic
clo vicioso de
d oxidação e inflamaçã
ão exacerba
ada perpetu a várias do
oenças
inflam
matórias ass
sociadas, res
sultando em resistência terapêutica
t
e progressão
o da patolog
gia.
Evidências
s indicam qu
ue as ROS estejam env
volvidas na sensibilização de
vias de dor durante a dor crônica. Po
or exemplo, um aumen
nto na prod ução de RO
OS foi
detec
ctado na medula espinal e nos te
ecidos perifé
éricos após estimulação
o nociva da pata
traseira ou após lesão no nervo de camundong
gos. Além disso, a do
or inflamató
ória e
opática foi efetivamen
nte inibida em modelos animais após a a
administraçã
ão de
neuro
méticos da superóxido dismutase, sugerindo que
seque
estradores de
d radicais livres ou mim
q
as
ROS contribuem para processo nocicep
ptivo. Além disso,
d
as vittamina C e E são nutrientes
essen
nciais que fu
uncionam co
omo antioxid
dantes no co
orpo humano e que, em
m modelos de
d dor
inflam
matória e ne
europática, tê
êm demonsttrado um importante pap
pel em atenu
uar a dor.
Outro importante asspecto é a relação do
d estresse oxidativo e as
migrâ
âneas, cada
a vez mais estudado
o e comprreendido, uma
u
disfunçção mitoco
ondrial
direta
amente corrrelacionada com
c
a gravi dade do fen
nótipo clínico
o. Existem ttambém trab
balhos
sobre
e síndrome fibromiálgica
a que sugerrem que tal síndrome advém de a
anormalidades na
bioen
nergética cellular, correla
acionando cllinicamente a diminuição de lactato
o, a dor muscular
persis
stente, a red
dução da cap
pacidade fun
ncional e a fa
adiga que ca
aracteriza a d
doença.
Um distúrrbio metabó
ólico que se destaca na
a clínica e é intrinsecam
mente
relacionado ao estresse oxidativo é o dia
abetes, send
do responsável inclusive
e pelo surgim
mento
de ne
europatias. Assim,
A
a neuropatia dia
abética (ND) abrange um
ma vasta ga
ama de anom
malias
nervo
osas, tendo uma taxa de
d prevalênccia de 5-100%, quando
o o controle
e glicêmico não é
realiz
zado. Tanto o diabetes tipo 1 qua nto o tipo 2 pode caus
sar neuropa
atias perifériicas e
auton
nômica, leva
ando a morbidade e morrtalidade. As altas taxas de glicemia lesam as ba
ainhas
de m
mielina, resulltando em atraso
a
ou ce
essação na comunicação
c
o entre os n eurônios. O dano
causa
ado às bain
nhas de mie
elina é conssiderado a principal
p
cau
usa da neurropatia diab
bética,
porém
m não a ún
nica. Estudo
os sugerem múltiplas etiologias
e
pa
ara a ND, in
ncluindo res
sposta
autoimune, estre
esse oxidativo e nitrosa
ativo, glicos
silação de substâncias, baixos níve
eis de
fator de crescim
mento do ne
ervo e de in
nsulina. O fator
f
de cre
escimento do
o nervo (NGF) é

1

www
w.dol.innf.br
neces
ssário para nervos sau
udáveis. Aniimais com níveis muito
o baixos de
e NGF tend
dem a
apres
sentar maio
or severidad
de da neuro
opatia diabé
ética. O flux
xo sanguíne
eo prejudica
ado e
micro
ovasculopatia no endone
euro (tecido
o conjuntivo que existe entre as fibrras nervosas) em
decorrrência de desordens lipídicas, le
evando ao espessamento das pa
aredes de vasos
sangu
uíneos tem um papel crucial na patogênese da neuropatia diabéticca. A neuro
opatia
diabé
ética pode causar
c
sintomas e prob
blemas funciionais em qualquer
q
parrte do corpo
o. Em
geral, os primeirros sinais ap
penas incomo
odam um po
ouco. As primeiras cara cterísticas que
q
os
médicos procura
am para dia
agnosticar a neuropatia diabética são o form
migamento ou a
dorm
mência nos pé
és, pernas, braços
b
ou m
mãos.
Além do distúrbio
d
me
etabólico rela
acionado à glicemia,
g
alg
guns estudos têm
sugerrido que há
á uma asso
ociação enttre dislipidemia e doen
nças muscu
uloesqueléticas. A
patog
gênese das manifestaçõ
ões musculo
oesqueléticas na dislipidemia, entrretanto, não
o está
comp
pletamente esclarecida.
e
Um destes e
estudos dete
erminou o pe
erfil lipídico de pacientes com
fibrom
mialgia e sín
ndrome dolo
orosa miofasscial (SDM) comparado com pacienttes saudáveis. No
grupo
o com SDM,, o colestero
ol total, trig licérides, LD
DL e VLDL fo
oram significcativamente
e mais
altos do que os controles,
c
entretanto não
o foram diferentes no grrupo com fib
bromialgia.
aminoácidos
Existem vários
v
deseq
quilíbrios me
etabólicos envolvendo
e
s. Por
exem
mplo, o 5-hidroxitriptofa
ano (5-HTP) é precurso
or do neurotransmissorr serotonina e do
horm
mônio pineal melatonina
a. A depleçã
ão de 5-HT
TP e baixos níveis de serotonina estão
consistentemente
e associado
os com a depressão,, ansiedade
e, distúrbio
os do apettite e
hiperrsensibilidade
e a dor agud
da e crônica
a. As vias se
erotoninérgic
cas são bloq ueadas deviido ao
estresse crônico e existe um
u
aumento
o da degrad
dação hepática de 5-H
HTP pela pirolase
tripto
ofano estimu
ulada por cortisol. Parte dos benefíc
cios da suple
ementação n
nutricional co
om 5HTP é devido ao
o aumento da
d formação de melaton
nina. A mela
atonina, além
m de promo
over o
sono,, é um pote
ente antioxidante, agin do na recup
peração de células epitteliais expos
stas a
radiação ultravioleta, na recu
uperação de
e neurónios afetados pela doença de
e Alzheimer e em
episó
ódios de isqu
uemia vascu
ular. Além d
disso, a mellatonina preserva a fun
nção mitocon
ndrial,
podendo ser utilizado
u
co
om adjuvan
nte no tra
atamento da
d
síndrom
me fibromiá
álgica,
espec
cialmente da dor. A su
uplementaçã
ão com 5-H
HTP aumenta
a a síntese de seroton
nina e
melattonina minim
mizando os sintomas da
a depressão especialmen
nte nas sínd
dromes dolorosas,
como
o a fibromialgia e cefaléias.
Uma melh
hor compree
ensão da relação entre o metabolissmo e a dorr pode
ajuda
ar elucidar várias condições de dor e com
morbidade. Um
U
bom fu
uncionamentto do
organ
nismo não dificulta
d
apenas o surgim
mento de processos do
olorosos crôn
nicos, como pode
amen
nizá-los após
s a sua insta
alação. Além
m disso, um metabolismo
m
o equilibrado
o garante um
m bom
funcio
onamento fisiológico do organissmo human
no, pois prraticamente todas as vias
metabólicas pode
em se cruzarr de alguma forma.
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