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Participação
o de mecan
nismos ep
pigenéticos na dor crônica: um
ma crescente
área d
de investigação
Andreza
a Urba de Quadros
Q
*
As edições do DOL ttêm procura
ado trazer sempre
s
nova
as informações a
respe
eito de meca
anismos env
volvendo a g
gênese e ma
anutenção da
a dor crônica
a. De fato, este
e
é
um d
dos temas mais
m
relevanttes no estud
do da dor e na busca po
or novos alv
vos terapêuticos e
droga
as analgésicas. Pode-se dizer que t emos fárma
acos bastante eficazes n
no controle da
d dor
aguda, principalm
mente os an
nti-inflamató
órios não es
steroidais; mas
m
quando o assunto é dor
crônica, o tratam
mento e o controle ain
nda são um
m desafio. Neste
N
editoriial, trazemo
os um
resum
mo sobre um
m assunto ba
astante novo
o e de imporrtância cresc
cente para o entendimen
nto do
proce
esso de trans
sição de uma lesão agud
da em dor persistente: a epigenética
a.
Antes de definirmos o que é epig
genética, vale a pena le
embrar que a dor
crônica é caractterizada por uma dor persistente
e, causada inicialmente
e por uma lesão
tecidu
ual, mas que permanec
ce mesmo de
epois desta lesão ter sid
do resolvida . Nesse contexto,
já sabemos que acontecem
a
mudanças
m
de
e médio e lo
ongo prazo na
n via de tra
ansmissão da dor,
resulttando em uma
u
sensibilização neuro
onial contínua, que gerra hiperalgessia, alodinia
a e/ou
dor e
espontânea. Essas alterrações acon tecem desde o neurônio periférico
o, gânglio da raiz
dorsa
al (GRD), medula
m
espinal e em esttruturas cere
ebrais e com
mpreendem principalme
ente a
modu
ulação
na
expressão
o
de
re
eceptores
ionotrópicos
s
e
meta
abotrópicos,,
de
neuro
otransmissorres (como aumento
a
de glutamato e redução de
d GABA) e de molécullas de
sinaliização intrac
celular (com
mo fatores d
de transcriçã
ão), geralme
ente envolv
vendo a inte
eração
entre
e sistema nervoso,
n
imu
une e célullas da glia. Mas para que tudo isso aconte
eça e,
principalmente, permaneça,
p
como aconte
ece na dor crônica,
c
é prreciso que ha
aja mudança
as em
meca
anismos tran
nscricionais, traducionaiss e/ou pós-ttraducionais na célula. N
Nesse contexto, a
epige
enética surge
e como uma hipótese ba
astante cons
sistente de estudo.
Mecanismos epigené
éticos são aqueles qu
ue permitem
m a modu
ulação
(facilitação ou re
epressão) da
a expressão de um dete
erminado ge
ene, sem qu
ue haja alterrações
na se
equência do DNA. É uma
a das princip
pais formas com que a célula
c
se ada
apta ao amb
biente
e a q
qualquer outro contexto
o que exija readequaçã
ão do sistem
ma ao qual ela faz partte, de
forma
a rápida, se
em que a estabilidade d o DNA seja alterada. São dinâmica
as e normalm
mente
reverrsíveis, mas
s podem se
er permane ntes em determinadas
s situações,, sendo inc
clusive
passííveis de transmissão enttre gerações .
Há três prrincipais me canismos ep
pigenéticos capazes
c
de a
alterar o perfil de
expre
essão gênica
a de uma célula:
c
altera
ações no DNA, como a metilação,, modificações na
cromatina, como a acetilação
o de histonass, e expressão de micro RNAs (miRN
NAs).
de DNA, com um
A cromatina é a uniã o de cerca de 147 pare
es de base d
octâm
mero de pro
oteínas chamadas histo
onas (H). A repetição dessa estru
utura básica
a é o
nucle
eossomo. A cromatina é uma estruttura dinâmic
ca e muda de
d conforma
ação e de grrau de
enove
elamento de
ependendo da
d exigência
a da célula. Por exemplo: durante a divisão ce
elular,
uma conformação bastante enovelada
e
ch
hamada de heterocroma
h
atina facilita a segregaçã
ão dos
cromossomos durante a mitose
m
ou a meiose. Já outra conformaçã
ão, chamad
da de
eucro
omatina, carracteriza-se por ser uma
a forma bem
m menos com
mpacta de D
DNA e histon
nas, o
que p
permite o ac
cesso do RNA
A mensageirro à sequênc
cia de DNA, facilitando ssua transcriç
ção. O
segm
mento N-term
minal das his
stonas é basstante acessível a modificações pós--traducionais
s, que
contrribuem para a regulaçã
ão do estado
o de enovelamento da cromatina e o conseq
quente
acess
so da maquiinaria de tra
anscrição ao
o DNA. Essas
s modificaçõ
ões podem sser a fosforilação,
metilação, acetilação ou ubiiquitinação e
e, de acordo com o tip
po, localizaçção e combinação
dessa
as “marcas” nas histonas, além da cconformação
o espacial altterada, diferrentes proteínas e
fatore
es de transc
crição são re
ecrutados, de
eterminando
o um maior ou
o menor accesso à sequ
uência
alvo e a consequ
uente facilita
ação ou reprressão da trranscrição de
e um gene. De uma ma
aneira
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geral, a acetilaç
ção de resíd
duos de lisi na facilita a transcrição de um g
gene, enquanto a
metilação das hiistonas pode
e tanto reprrimir como promover a transcrição
o, dependendo do
aminoácido, da posição
p
do seu
s
resíduo e da localiza
ação nas his
stonas. Além
m disso, todo
o este
proce
esso está sujeito
s
à regulação d e proteínas
s como dea
acetilases, fosfatases, lisina
deme
etilases, dentre outras.
o em resídu
Diferente da cromatin
na, o DNA está
e
limitado
o à metilação
uos de
citosiina (no carrbono 5 do
o anel de pirimidina) por meio da ação da
as enzimas DNA
metiltransferases
s (DNMTs). A adição de
e um radical metil a um determinad
do trecho do
o DNA
perm
mite a regulação da trans
scrição atrav
vés do recru
utamento de proteínas d
de ligação ao
o DNA
metilado (como a MeCP2), qu
ue geralmen
nte inibem a transcrição gênica por d
dificultar o acesso
a
da maquinaria de
e transcrição
o à sequência
a alvo no DN
NA.
Já os microRNAs (m
miRNAs) sã
ão pequenos fragmento
os de RNA
A não
codifiicadores, co
om cerca de
e 15 a 21 pares de base,
b
sintettizados no n
núcleo pela ação
essen
ncial da enz
zima Dicer e transporttados para o citoplasm
ma, com fun
nção princip
pal de
repre
essão gênica. Cerca de 60%
6
do geno
oma humano
o pode ser regulado porr este mecan
nismo,
o que
e revela sua importância
a tanto em c ondições fisiológicas, como patológi cas.
ão envolvida
Não é difícil perceber que as alterações epige
enéticas estã
as em
importantes funções do orrganismo. D
De fato, elas estão diretamente
d
relacionada
as ao
desen
nvolvimento da plasticid
dade sináptiica, memóriia, aprendiza
ado e tamb
bém em situ
uações
como
o desordens
s psiquiátricas, dependê
ência, no câncer
c
e em
m doenças crônicas co
omo a
diabe
etes. Nos últimos anos
s, trabalhos mostrando a participa
ação dessess mecanismo
os na
gênes
se e manute
enção da do
or crônica te
em surgido e a cada artigo vamos d
descobrindo como
esses
s mecanismo
os estão env
volvidos na perpetuação
o do quadro doloroso. A seguir, listtamos
resum
midamente alguns
a
deles:
Dor iinflamatóriia
Sabemos
s que a inje
eção de CFA
A (complete Freud’s adjjuvant) impede a
ação da proteína MeCP2, que
e se liga a rregiões de DNA metilado
o, nas lamina
as I e II do corno
dorsa
al da medula espinal, permitindo a transcriçã
ão de genes
s até então
o reprimidos
s pelo
comp
plexo DNA metilado:Me
m
eCP2. Ainda,, a injeção de CFA induz a expre
ressão da HDAC2
H
(histo
ona deacetila
ase 2) no co
orno dorsal d
da medula espinal,
e
enzim
ma responsá
ável pela rem
moção
do grrupo acetil das histonas, inibindo a ttranscrição.
Além diisso, a sen
nsibilização nociceptiva inflamatórria resultantte da
injeçã
ão intraplanttar de forma
alina está tam
dução na exp
pressão do miRNA
m
mbém relaciionada à red
124a no corno dorsal
d
da medula. Essa redução pa
arece facilita
ar a transmiissão nocice
eptiva,
uma vez que o trratamento co
om um anta gonista de miRNA
m
124a reduz não a
apenas a dorr, mas
tamb
bém a exp
pressão de citocinas pró-inflamatórias e nociceptivass, como IL-1β.
I
Comp
plementando
o, a deleção
o da Dicer, e
enzima resp
ponsável pela
a síntese de
e miRNAs, resulta
em significativa redução
r
da hiperalgesia inflamatória
a em camun
ndongos, enq
quanto mantém a
nocic
cepção aguda
a de proteçã
ão.
Mudança
as na expre
essão de miRNAs
m
fora
am também
m observada
as no
gânglio trigemina
al em mode
elo experime
ental de inflamação crônica. A exp ressão do miRNA
m
134, por exemplo, está redu
uzida, tanto no gânglio trigeminal
t
quanto no GR
RD após a in
njeção
de CF
FA. Além dis
sso, a injeçã
ão intrateca l de IL-1β, induz o aum
mento da ex
xpressão de micro
RNA 21 no GRD, além de reg
gular a expre
essão de HDACs em algu
uns tecidos.
Dor n
neuropática
a
Em relaçã
ão à dor neu
uropática, pe
elo menos em
e modelo d
de ligação parcial
p
do ne
ervo ciático periférico (PSNL), não há alteração significativ
va da metila
ação do DNA. No
entan
nto, há inúm
meras modifficações na estrutura da
d cromatina
a, promovid as especialm
mente
por m
metilação. Nesse
N
caso,, a trimetila
ação do res
síduo 27 de
e lisina na histona H3
3 está
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direta
amente relacionada a um
m aumento expressivo de MCP-3 em
m astrócitoss, uma quimiocina
pró-in
nflamatória e nociceptiiva, duas ssemanas após a induçã
ão de lesão
o. Além dis
sso, a
acetillação de his
stonas tem sido relacio
onada direta
amente à sensibilização
o nociceptiv
va em
diverrsos modelos
s de neuropatia. Alguma
as das mudanças mais significativa
as que aconttecem
na m
medula espin
nal após a ligação do n
nervo espina
al (SNL) em ratos estão
o relacionadas ao
aume
ento da exprressão de HD
DAC1 e à red
dução da ace
etilação da H3.
H
também re
Modelos experimenta
e
is de dor neuropática
n
evelam alterrações
temp
po-dependen
ntes e tecido
o-seletivas n
na expressão
o de diferen
ntes miRNAss. Por exemplo, o
mode
elo de SNL ou
o constrição crônica do
o nervo ciático (CCI) prromovem au
umento do miRNA
m
21 no
o GRD por até
a 14 dias após
a
a lesão
o. Ainda, o miRNA
m
195 está
e
aumenttado no GRD
D após
PSNL
L e na medulla espinal ap
pos SNL. Estte miRNA esttá diretamen
nte relaciona
ado à liberaç
ção de
citociinas pró-noc
ciceptivas por
p
células microgliais, como IL-1β e TNFα, e à hiperalgesia
mecâ
ânica e ao frio. O miRNA
A 103 também
m é capaz de
d regular a expressão d
de canais de cálcio
tipo C
Cav 1.2 na medula
m
espinal, essencia
ais para a plasticidade sináptica
s
ep
pela sensibiliização
neuro
onial à longo
o prazo.
Meca
anismos en
ndógenos de
e controle d
da dor
A acetilaç
ção de histo
onas está também
t
implicada nas adaptações
s que
aconttecem nos sistemas en
ndógenos d e controle da dor. Por exemplo: a expressã
ão de
recep
ptores μ (mi)) opioide e dos
d canais N av 1.8 está reduzida durante a dor neuropática. Sete
dias após a lesão do nervo, essa exp
pressão red
duzida está relacionada
a à acetilaçã
ão de
silenc
ciadores do gene desse
es receptore
es, mecanism
mo que facilita a expre
essão proteica do
gene.
Além diss
so, a deleçã
ão da enzim
ma responsá
ável pela sín
ntese de miRNAs
(Dice
er) no GRD corresponde
e à redução de RNA me
ensageiro pa
ara Nav 1.8 , para recep
ptores
P2X3 e para o fattor de transc
crição Runx--1.
Alterrações cere
ebrais
Além de tu
udo que aprresentamos, alterações epigenéticas
e
s no cérebro estão
envolvidas com a percepção e a memóri a da dor, co
om o humor e com o aprrendizado du
urante
a dorr crônica. A injeção
i
de CFA,
C
por exem
mplo, promo
ove acetilaçã
ão de H3 no núcleo mag
gno da
rafe, estrutura en
nvolvida na inibição des cendente da
a dor, e redu
ução da exprressão de GA
AD65,
uma das enzima
as relacionadas à sínte se de GABA
A. A injeção
o de carrage
enina aume
enta a
essão de miRNA 155 e 223 no córte
ex pré-fronttal, estrutura
a relacionad
da à percepç
ção da
expre
dor, à depressão
o e ansiedade
e na dor crô
ônica. Além disso,
d
uma redução
r
na m
metilação do
o DNA
no córtex pré-frrontal e am
mídala em m
modelo de neuropatia (SNI) está correlaciona
ada à
hiperrsensibilidade
e mecânica e térmica em
m ratos e à ansiedade
a
e depressão n
nesses animais.
Perspectivas te
erapêuticas
De pouco
o adiantaria
a discutirm
mos mecanismos epige
enéticos se
e não
houvesse perspe
ectivas terap
pêuticas nessse sentido. De fato, a epigenética esta ajudando a
explic
car muitas das nossas
s perguntas à respeito de alteraçõ
ões a médiio e longo prazo
ocorrridas durante
e a dor crônica, inclusive
e no cérebro
o.
Por hora, a perspectiiva mais pro
omissora pa
arecem ser os inibidore
es das
enzim
mas histona deacetilases (HDACs), que impede
em a retirad
da de grupo
os acetil. Div
versas
dessa
as drogas sã
ão capazes de
d regular a acetilação de histonas
s tanto no cé
érebro quan
nto na
medu
ula espinal, o que evide
encia a habi lidade em passar
p
a barrreira hemattoencefálica.. Uma
única
a dose intratecal, por exemplo,
e
de
e baicalina, um inibidorr não especcifico de HDAC, é
ntais. Além disso,
capaz
z de reduzir tanto a hipe
eralgesia com
mo a alodinia em animais experimen
o ácido valpróic
co, fármaco usado clin
nicamente como
c
antico
onvulsivante,, é também
m um
inibid
dor de HDAC
C e é eficaz para o trata
amento da dor
d neuropática em rato
os, o que po
oderia
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estarr relacionado
o ao seu mecanismo ep
pigenéticos. O uso de inibidores d
de HDAC, co
omo o
vorinostat, a tricostatina A e o LAQ824, por via intrratecal reduz
z também a dor causada
a pela
injeçã
ão de CFA. Os
O inibidores
s seletivos d a isoforma 1 das HDAC parecem serr mais efetiv
vos na
dor in
nflamatória, assim como
o doadores de grupo ac
cetil, como L-acetil
L
carn itina. Há tam
mbém
fárma
acos inibidorres de miRNA
A com excellentes resulttados em mo
odelos de no
ocicepção.
As evidên
ncias em re
elação aos mecanismos
s epigenéticcos na gêne
ese e
manu
utenção da dor são ainda basttante recen
ntes e, em
mbora existtam perspectivas
terap
pêuticas qua
anto à modu
ulação deste
es mecanism
mos para mo
odulação da
a dor, os es
studos
ainda
a são incipien
ntes e os me
ecanismos p
pouco compreendidos. Ce
ertamente n
nos próximos
s anos
verem
mos surgir novos
n
dados nesse sentid
do.
Encerramo
os esse edittorial com um
u incentivo
o para o dessenvolvimen
nto de
pesqu
uisa no cam
mpo da epigenética e d or crônica, uma vez qu
ue é um ca mpo promis
ssor e
pouco
o explorado.. Muitos estu
udos ainda ssão necessários não ape
enas para a compreensã
ão dos
meca
anismos fisio
opatológicos
s da dor crrônica e parra o desenv
volvimento de novas drogas
d
analg
gésicas, mas
s também pa
ara o entend
dimento da eficácia de medicament
m
tos que ainda não
sabem
mos exatamente como agem
a
(por ex
xemplo: neu
urolépticos na
n dor crônicca).
Sempre ha
averá um no
ovo caminho
o a percorrerr...
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