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Mecanismos protetores
•

Interações bidirecionais entre o sistema imunológico, sistema nociceptivo, sistema nervoso
neurovegetativo e neuroendócrino

•

Integração dos mecanismos neurológicos, endócrinos e imunes: tronco encefálico, hipotálamo,
sistema límbico e neocórtex

•

Percepção de sensações interoceptivas (dor...), emoção e reações neurovegetativas,
endócrinas e somatomotoras coordenadas por representações centrais:

•

Sinalizações contínuas aferentes neurais, hormonais e imunes dos tecidos somáticos e
viscerais

•

Atuam nos tecidos periféricos, sistema imunológico e neurônios nociceptivos primários via
sistema nervoso, endócrino e neurovegetativo

•

Circuitos centrais: reações às doenças, o comportamento doentio: sentimentos aversivos, dor
e hiperalgesia

Conceitos sobre dor e nocicepção
“Experiência sensitiva e emocional desagradável
em termos de lesão tecidual” IASP 1979

associada ou descrita

Sensação
desagradável

Emoção
desagradável

picada
pontada
torção
esmagamento
eletricidade

ansidedade
depressão
hostilidade
sofrimento

Imaginação
desagradável
Lesão real ou potencial

Repercussões
Físicas
Psíquicas
Sociais

Dor e nocicepção
Percepção
Interação
Comortamento
Reações neurovegetativas,
neuroendócrins,
motoras,
Imunitárias
Execução

•

Evitação

•

Agressividade

•

Reações neurovegetativas
emocionais
motoras
neuroimunitárias

Transducão

neuroendrocrinológicas
•

Reações de retirada ....

Modulação +/-

Transmissão

Scholz & Woolf 2002

Classificação das dores

Dor fisiológica
Sensibilização e
Desinibição neuronal

Química
Neuropástica
Subcelular
Sináptica
Funcional

Dor aguda
Até a resolução da causa
Geralmente nociceptiva

Dor persistente (crônica)
>1 a 3 meses
Sensibilização neuroral,
Desinibição neuronal
Doenças crônicas

Nociceptiva
Sinalizadora
Vias nervosas íntegras

Neuropática
Lesão direta ou doença das
unidades de processamento
somatossensitivo no SNP ou SNC

percepção de dor, mesmo na ausệncia de lesão
tecidual atual

Merskey e Bogduk, 1994

Duração da dor
Dor AGUDA

Dor CRÔNICA

3 meses

<1 - 3 meses
• Valor biológico: função protetora (fuga,
defesa), alarma; restauração da
integridade do organismo;

• Frequentemente resulta de lesão
tecidual ou doença identificáveis e
desaparece com a resolução da causa

• Frequentemente autolimitada
• Reações de proteção e defesa

• Desprovida de valor biológico: usualmente não
exerce função protetora3

• Contínua ou recorrente 2
• Persiste além do período razoável de resolução
da condição causal, acompanha doenças
naturalmente crônicas.

• Persiste mesmo após a retirada do fator
causal

• Altera o comportamento, a saúde e a qualidade
de vida3

• É doença por si só

• Adaptação
1.Cole BE. Hosp Physician. 2002; 38: 23-30. 2.Turk and Okifuji. Bonica’s Management of Pain. 2001. 3. Chapman and Stillman. Pain and Touch. 1996. International Association for Study of Pain. 2007
http://www.iasp-pain.org/AM/Template.cfm?Section=Pain_Definitions&Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=1728#Pain

Sensibilização
•
•
-

Neurônios nociceptivos: neurônios ativados excitados por estímulos nocivos
Sensibilização
↑ reatividade dos nociceptores
↓ do limiar
↑ reatividade a estímulos supralimiares
Atividade espontânea
↑ dos campos receptivos
Não é propriedade uniforme de nociceptores

Lesão de tecidual
Fibras CMHs
Hiperalgesia primária: liberação localizada de mediadores inflamatórios
Hiperalgesia secundária: sensibilização de neurônios no sistema nervoso central
Neuropatia periférica
↑ da atividade espontânea
↑ da sensibilidade ectópica mecânica, térmica e química
↑ da expressão de nociceptores
Reatividade a agentes adrenérgicos

Sensibilização para estímulos mecânicos de
nociceptor de fibra A-δ após uma injeção química.

Receptores periféricos
•
•
•
•

Abertura de canais iônicos TRPV1
Fechamento de canal l com corrente hiper-polarizante (canais de K+ )
Canal de canais iônicos de Ca++ dependentes de voltagem
Muitos estímulos químicos atuam nos receptores acoplados à proteína G (GPCRs)

• Alterações imediatas nas terminações periféricas (sensibilização periférica)
• Alterações tardias iônicos dependentes de voltagem (canais de Na+): fosforilação das proteínas ligadas à membrana
• Transcrição nos genes efetores dos gânglios sensitivos: atividade elétrica e transporte retrógrado de moléculas sinalizadoras específicas
(NGF)

Estímulo Externo
VR1

CALOR
receptor EP

PKA
PGE2

PKCe

Bradicinina
SNS/PN3
receptor
BK

canal de Na+
Resistente à TTx

Canais iônicos não seletivos permeáveis ao Ca++, Na + e K +
Woolf e Salter, Science 288: 1765-1768, 2000

Nociceptor, dor e inflamação
Normal

Início da sensibilização periférica

Inflamação neurogênica

Lesão

Estímulos intensos
•

•Bradicinina

Físicos

térmicos (frio, quente)
mecânicos
•

Substâncias algiogênicas

Químicos (inflamação, isquemia, agentes estranhos)

•Protons
•Serotonina
•Histamina
•Metabólitos do ácido araquidônico

Receptores

•Adenosina e fosfatos de adenosina (AMP, ADM, ATP)

• Vanilóides (TRPV1)

•Citocinas (IL-1β, TNFα, IL-6)

• Colinérgicos

•NGF

• GABA A 10-14% (concentração elevada)

•Endotelina 1

• Somatostatina 10% (SSTR2A)

•Opióides (endotelina ETB)

Mecanismos de sensibilização periférica
•
•

Fibras amielínicas C
Fibras mielinizadas finas A-delta

•
•

•Calor: TRPV1, TRPV1, TRPV2, TRPV3, TREK-1
•Frio: TRPM8
•Mecânico: MDEG, DRASIC, TREK-1
•Radicais ácidos: TRPV1, ASIC, DRASIC
•Substâncias químicas: EP, B1/B2, TrkA ….

Moléculas produzidas por patógenos (PAMPS): infecção
Moléculas associadas ao perigo ou alarminas (DAMPS): produtos de
células mortas (ATP, produtos da lise da matriz extracelular)

Lesão
tecidual

Mastócito

Neutrófilo

Macrófago

NGF, TNFα, IL-6, NO, BK, 5HT,
ATP, H+, lípides

Receptor TrkA

Receptor de
citocinas

Ativação e
sensibilização
dos nociceptores

Canal de Na+
dependente de
voltagem
Potencial de ação

Instalação e perpetuação das reações inflamatórias
•
•

Moléculas produzidas por patógenos: infecção
Moléculas associadas ao perigo e à lesão: produtos de células mortas (ATP, produtos da lise
da matriz extracelular)

Instalação e perpetuação das reações inflamatórias

Sensibilização periférica
•
•
•
•

PGE2, 5-HT e adenosina ativam PKA Goldetal 1998
NGF, bradicinina e Nadr ativam PKA e PKCε→ hiperalgesia Khasar et al 1999
PKA e PKC sensibilizam os nociceptores para o calor
Correntes de Na+ resistentes à TTX

Lesão tecidual
Redução do limiar
de atividade
neuronal
Expressão de COX-2
receptor
EP

PGE2
Aumento do
potencial
de repouso
da membrana

PKA

PKCe
P

SNS/PN3
canal de Na+
resistente à tetrodotoxina

• Sensibilização periférica: alterações das moléculas transdutoras (receptor TRPV1) ou de canais iônicos dependentes de voltagem (canais de Na+):
fosforilação de proteínas ligadas à membrana
• Inflamação altera transcrição tardia dos genes efetores nos gânglios sensitivos: atividade elétrica e transporte retrógrado de moléculas (NGF)
• ↑ Ca++ intracelular induzido pela atividade elétrica ativa fatores de transcrição intracelular (CREB)

Sensibilização periférica
Inflamação prolongada
Estimulação repetida

•
•
•
•

MAPKs: transdução de estímulos extracelulares (NGF) → plasticidade neuronial.
MAPKs: ERKs, JNKs) e enzimas p38. A AUT
Inflamação ativa p38 dos neurônio das fibras C nos gânglios sensitivos Ji et al 2002
Ativação de p38 depende da produção periférica de NGF

Manutenção da redução do
limiar de atividade neuronal

receptor
vanilóide

SNS/PN3

VR1

VR1
VR1
VR1

SNS/PN3

Sinalização
para o núcleo
Aumento da
expressão
genética
SNS/PN3

VR1
SNS/PN3

Persistência do aumento
da sensibilidade ao calor

canal de Na+
resistente à TTx

Aumento prolongado do potencial de
repouso da membrana

SNS/PN3
Woolf e Salter, Science 288: 1765-1768, 2000

VR1: detecta calor nocivo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilização periférica
•
•
•
•
•
•
•

Lesão primária ou inflamação
Regulação ascendente de canais iônicos e receptores
Inflamação neurogênica (sP, neurocininas, CGRP)
Atividade do sistema nervoso neurovegetativo simpático
Neuroplasticidade
Ativação de nociceptores silenciosos
Brotamento neuronial

Bradicinina
PGI2, PGE1, PGE2, PGD2
Histamina
Acetil-colina
Substância P
Serotonina
Radicais ácidos
Citocinas
Potássio
Purinas: ATP
Glutamato
Prótons
Fatores tróficos: NGF
Endotelinas

Inflamação neurogênica
Estimulação das células epidérmicas e imunes
Vasodilatação
Extravazamento plasmático
Contração da musculatura lisa

•

Brotamento neuronial

A dor em doentes com doenças reumáticas decorre da neuropatia periférica a elas
associadas
Osteoartrose
• Causa mais frequente de dor articular Felson 2005
• Lesão da cartilagem e infiltração de células inflamatórias Bondeson et al 2010
• ↑ produção de citocinas
• Brotamento do SNP Attur et al 2002

articulação
normal

articulação
lesada

4
2

Doenças inflamatórias articulares
• Hiperalgesia, dor surda e mal-localizada em repouso Lewis 1938, 1942; Obletz et al 1949

• Dor à movimentação e sobrecarg articular
• Fases ulteriores em repouso Scott 2006, Ordeberg 2009

5

Hiperalgesia primária, alodínea termomecânica primária e
reação de hiperemia
• Fibras nociceptivas na inflamação neurogênica: vasodilatação e extravasamento de plasma
• Peptídeos presentes nas terminações distais: sP, neuroquininas A e K, CGRP, SST e VIP
• “Nociceptores silenciosos" mecanicamente insensíveis → fibras sensíveis : hiperalgesia
mecânica primária Pogatzki et al 2002
• Liberação de ATP pelas células lesadas → alodinia mecânica após a incisão cutânea Tsuda
et al 2001

Intensidade da dor

10

hiperalgesia
Reação normal à
estimulação álgica

8

6

4

Lesão
alodínea

2

0

Intensidade do estímulo
Fam

•
•

Hiperalgesia puntata: ↑ dor com aplicação de bastões finos, rígidos ou afiados
Hiperalgesia de contado: mecanorreceptores de baixo limiar.
Gottschalk & Smith

Fam Physician 2001

Aferentes primários

• Peptidérgicas (50% Fibras C e 20% A-delta):
sP, CGRP, somatostatina
Receptor: Cinase A relacionada à tropomiosina (TrkA)
TRPV1 (calor, capsaicina, H+)
Acoplamento entre fibras distais
• Não peptidérgicas:
IB4 , FRAP, genes relacionados à massa (Mrg)
Receptor de fator trófico derivado da glia (GDNF), P2X3

Projeção dos aferentes primários no CDME
WDR I, II e V
Hiperalgesia

•
‒
‒
•
‒
‒

Amino-ácidos
Glutamato
Aspartato
Neuropetídeos
Substância P
Colecistocinina (CCK)

‒
‒
‒
‒

CGRP
PVI (VIP)
Galanina
Neuropeptídeo Y
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bombesina
somatostatina
neurocininas a e b
neurotensina
dinorfina
encefalinas
vasopressina
fator de liberação de cortrofina
oxitocina
gastrina
serotonina
dopamina
tirosina
adenosina
substância k

Periferia
traumatismo
inflamação

PGs?
IL-1
IL6?

SNC
IL-1b
indução de COX-2
 Prostaglandinas
Sensibilização
Central

Modulação da liberação de neurotransmissores
excitatórios no CDME

Facilitação

Inibição
Encefalinas, glicina

GABA

Repercussões da dor no CDME
Fibras peptidérgicas liberam sP e CGRP
Ativação astroglial e microglial

Regulação
Descendente

PGs, NO

Terminação
de fibra C

Apoptose
do novas
Formação de
interneurônio
sinapses com fibras A
inibitório

Glutamato
P
P

NMDA
CGRP

P

AMPA

Substância P

NO

Indução
de NOS

AMPA

P

Ca++

(+)
Estabelecimento
de conexões
sinápticas
aberrantes

(+)
c-fos
c-jun
Krox-24
jun-D
fos B

PKC

PGE2

(+)

Na+

Indução
de COX-2

Neurônio
do CDME

PGE2

Déficit da atividade
inibitória
dos interneurônios

Células não neuroniais pró-nociceptivas:
Células auxiliares pró-nociceptivas facilitam a nocicepção: interneurônios excitatórios, neurônios
rostrocaudais, células gliais ou hemáticas

Células gliais: 50% da glia
- Respondem à estimulação nociceptiva: liberam substâncias neuroativas e modificam o fluxo de informação nas vias
nociceptivas espinais
- Células gliais: ativadas por glutamato, sP, ATP, PGs, bradicinina e quimiocinas (neuropatia periférica, mielopatia, traumatismo
periférico ou inflamação)
- Secretoras: encapsulam sinapses, contato íntimo com vasos sanguíneos.
- Absorvem glutamato extracelular Tzingounis e Wadiche 2007
- Controlam fluxo sanguíneo, liberando vasoconstritores ou vasodilatadores
- Respondem ao Ca++
- Expressam receptores para neurotransmissores e sintetizam e liberam transmissores (glutamato) e substâncias próinflamatórias (IL-1β, IL-6, PGE2 e NO)
. Microglia: 10% da glia
- Reagem à quimiocina fractalina que ativa os receptores CX3C Clark et al 2009
- Vigilância imunológica: lesões modificam morfologia, ↑ atividade fagocítica, expressão de receptores e síntese e liberação de
citocinas (TNF-Α e IL-1β)
- Citocinas da microglia alteram a integridade da barreira hematoencefálica.Meller et al 1994

-

Leucócitos, linfócitos e células dendríticas Costigan et al 2009
Mediadores humorais secretados por células residentes ou pró-nociceptivas infiltrativas

Plasticidade neuronial: plasticidade sináptica, plasticidade intrínseca
(membrana) e plasticidade das redes excitatória e inibitória
Substâncias endógenas
Peptídeos: sP, neurocininas A e B, CGRP, dinorfina A, galanina, nociceptina/orfanina FQ, bradicinina, adrenomedulina Seybold 2009
Proteínas: Glicoproteína gp120, trombina, fibronectina, proteína Bv8 secretora
Citocinas: TNF-a, IL-1β, IL-6, interfeon-γ Verri et al 2006
Citocinas quimiotácticas (quimiocinas): fractalkina (CX3CL1);
Proteína quimiomoatratora de monócitos-1 (MCP-1, CCL2)
Prostanóides: PGs E1, E2, D2, F2α Vanegas e Schaible 2001
Fatores neurotróficos: BDNF, NGF Wood 2010
Diversos: lipopolisacarídeos, fator ativador de plaquetas
Drogas
Moduladores de receptores de neurotransmissores: receptor de glutamato
Agonistas NMDA, AMPA, cainato e grupo I dos receptores metabotrópicos de glutamato, agonistas de receptores de opióides μ
(retirada abrupta ou aplicação prolongada),
Antagonistas dos receptores GABA-A, agonistas da P2X, receptores ATP, receptores 5-HT3
Via so óxido nítrico (NO): nitroprussiato de sódio, hidroxilamina, L-arginina
Ativadores de cinases: ésteres de forbol (PKC), efrina B1-Fc e B2-Fc
Quimioterápicos: paclitaxel, vincristina, cisplatina, oxaliplatina Sandkühler 2009
Receptores de glutamato
3 tipos de receptores ionotrópicos e metabotrópicos acoplados à proteína G
•
AMPAr:
- Permeáveis ao Na+
- Correntes excitatórias pós-sinápticas em sinapses glutamatérergicas
- Receptores sem subunidade GluR2 permeáveis ao Ca++.
•
Receptores ionotrópicos pré e pós-sinápticos de cainato
•
NMDAr (lâminas I e II):
- abrem-se ao glutamat /membrana despolarizada para remover Mg++ do poro permeável ao Ca++
- NMDAr: subunidades NR1 / NR2D com pouco bloqueio do Mg++: permeáveis ao
Ca++ Larsson 2009
- Influxo Ca++ : plasticidade no CDME Sandkühler 2009
BDNF
Frequência elevada
ATP

Sensibilização central
Transportadores de glutamato VGLUT1 e VGLUT2,
Receptor dealterações
glutamato depró-inflamatórias
tipo a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazole
(AMPA)
Yoshimura e Jessell, 1990
Principais
mediadas pela glia no
CDME

Atividade nociceptiva intensa ou prolongada
↓

Síntese e liberação de mediadores próinflamatórios: TNFa e IL-1β
↑ liberação da liberação de glutamato
•

Astrócitos

‒

Supressão da recaptura de glutamato: regulação descendente de GLT-1 e GLAST

‒

Liberação de glutamato

‒

Liberação de D-serina: ↑ influxo de Ca++ → ligação nos loci de glicina dos receptores NMDA dos neurônios pós-sinápticos

‒

Liberação de ATP: ↑ excitabilidade pós-sináptica via receptores purinérgicos P2X4R e P2X7R.

•

TNFa e IL-1β: ↑ translocação de NMDARs na membrana pós-sináptica e ↑ condutância dependente de cinase regulada por
sinal extracelular (ERK)

•

IL-1β, TNFα, IFNγ e CCL2: ↑ sinalização excitatória mediada por NMDAR

•

IL-1β: fosforilação das subunidades de receptores NR1, 2a e 2b

•

Citocinas pró-inflamatórias: ↑ expressão e ativação de receptores AMPA nas sinapses excitatórias

•

Microglia reativa: ↑ expressão de receptores de AMPARs, NK1R e CX3CR1 → ↑ libertação de citocinas

Principais alterações pró-inflamatórias mediadas pela glia nas sinapses inibitórias do
CDME que facilitam a sensibilização central

Astróglia
•

↓ inibição ("desinibição"): facilitação da sensibilização central

•

IL-1β: ↓ captura astrocitária de glutamato via supressão do transportador de glutamato GLT-1 mediada pela PKC

•

↓ da absorção de glutamato via GLT-1: ↓ disponibilidade de glutamina para síntese de GABA

Micróglia
•

IL-1β e IL-6: inibem correntes pré-sinápticas de GABA e de glicina

•

IL-1β, PGE2, CCL2, TNFα e IFNγ: ↓ atividade do GABA e do receptor de glicina

•

IL-1β: mediada pela via dependente de PKC

Ampliação do campo receptivo

Longo prazo

Imediatamente

Curto prazo

•Alodínia mecânica secundária
•Hiperalgesia secundária
•Aumento do campo receptivo dos neurônios do CDME

Extratificação anátomo-funcional no CDME
•
•
•
•

Neurônios nociceptivos específicos ativados apenas por aferentes nociceptivos
Neurônios com gama dinâmica: projeções rostrais, neurônios nociceptivos ou inibitórios
Interneurônios ou motoneurônios que desencadeiam respostas de retirada.
A ativação do neurônio nociceptivo pode ser irrelevante para a sensação de dor (motoneurônios
nociceptivos flexores, supressão da intensidade da dor

Dor referida
Dor visceral e musculoesquelética
Reflexos smato-somáticos, sômato-viscerais e víscero-viscerais

•

Facilitação

•

Somação

•

Projeção

•

Lâmina 5

Sensibilização

Sensibilização
Estrutural

• Aumento da conectividade: aumento da arborização e número de espículas dendríticas.
• Alteração da circuitaria: morte neuronal e proliferação/ativação de células gliais.
Kuner, 2010

Trato néo-espinotalâmico
NTE, SI e SII

SI

Tálamo
Discriminação
Delineação espacial
Localização
Magnitude
Inibição

Projeções não discriminativas das sensibilidades
Palioespinotalâmico
Tálamo medial, ínsula
• Emoções
• Tono muscular

CCA

Ínsula

CPF

Área
Tegmentar
ventral

N
acumbens

Espinomesencefálico
Espinoamigdaliano
n. parabraqual pontino, amígdala,
hipocampo
• Medo, comportamento,
congelamento, vocalização
• Memória
• Reações neurovegetativas,
dilatação pupilar

PAG, tratos rostrocaudais
facilitatórios ou inibitórios
• Reações neurovegetativas,
e de defesa

Espinorreticular: Núcleo arabraquial da ponte, hipotálamo,

•
•
•
•

cíngulo,
Núcleos da base, sistema limbico
• Alerta: despertar
• Anormalidades
-Motoras: automatismo, tôno
-Neurovegetativas: FC, PA, trânsito visceral, perfusão
Núcleo do locus coeruleus (A1-A7)
vascular
Núcleo parabraquial (PB)
-Neuroendócrinas: ACTH, GH, TSH, FSH, LH, arginina,

PAM
Formação reticular do tronco encefálico

vasopressina, cortisol, aldosterona

-Neuroimunitárias
-Comportamentais: agressividade

Trato pós-sináptico do
funículo posterior
Núcleos grácil e cuneiforme
• Dor visceral

Dor visceral

•

NTS: núcleo paraventricular do hipotálamo, núcleo central da amígdala, área parabraquial, locus coeruleus, núcleo dorsal da
rafe e outras núcleos viscerais ou respiratórios

•

Núcleos talâmicos da linha mediana → “neuromatriz medial da dor”: córtices de associação, ínsula, amígdala e giro do
cíngulo

• Modulação rostrocaudal da nocicepção visceral: giro do cíngulo anterior SPM e BRVM

Dor e emoção

Córtex somatossensitivo

Dor e emoção
Apenas dor

Córtex insular

Córtex
prefrontal

Tálamo

Hipocampo

Córtex do cíngulo anterior

Amígdala

Modulação inibitória da dor
Cérebro
•
•
•
•
•
•

Frontal
lobe

GABA
Acetilcolina
Dopamina
Serotonina
Noradrenalina
Encefalinas

Bem estar
AMIG

Amígdala
• Canabinóides

Leucócitos

Hipotálamo
•

Endorfinas

Aferentes primários

Tronco encefálico
•
•
•
•
•
•

Encefalinas
Serotonina
Noradrenalina
Canabinoides
Substância P
Calcitonina

Corno dorsal da
medula espinal
•
•
•
•
•
•

Encefalinas
GABA
Serotonina
Noradrenalina
Somastostatina
Calcitonina (CGRP)

Atividade física

Neuromoduladores
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Glutamato
Aspartato
Acetil-colina
Dopamina
Histamina
Neurotensina
Neurotensina
Adenosina
Vasopressina
Glicina
Dopamina
Substância P

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adenosinaa
Glutamato
Acetilcolina
Endorfinas
Canabinóides
Somatostatina
Noradrenalina
GABA
Anandamida

Vias modulatórias rostrocaudais
Bulbo rostral ventromedial e substância periaquedutal mesencefálica
Atividade física
Bem estar

Ansiedade
Depressão
Inatividade

nociceptina
CCK



0

ON

OFF

5-HT
Nadr

5-HT

Desinibição



GABA
encefalinas
nociceptina

-

+

Inibição da dor

CPME
I,II,V

Hiperalgesia

Supressão da dor

Controle inibitório e facilitador do tronco encefálico: glutamato, 5HT e Nadr
Nadr: inibição direta ou indireta via ativação de interneurônios inibitórios

Dor nociceptiva
•Sensibilização neuronial periférica
•Sensibilização neuronial central
•Desinibição neuronial
•Facilitação rostrocaudal

Percepção
da dor

X
Lesão Tecidual
Modulação
rostrocaudal

Estímulos
caudorrostrais

Fibra aferente nociceptiva
Medula espinal

Dores neuropáticas

“Dor causada por lesão ou doença que acopete diretamente o sistema
nervoso somatossensitivo"
IASP - http://www.iasp-pain.org/AM/Template.cfm?Section=Pain_Definitions&Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=1728

Dor neuropática
Sensibilização periférica e central
Após a lesão nervosa, o aumento na atividade neuronial no
CDME induz sensibilização central

Lesão nervosa
Fibra aferente nociceptiva

Modulação
rostrocaudal

Percepção
da Dor

Estímulo
caudorrostral

Descargas ectópicas

Reorganização sináptica

Aβ

Descargas anormais
induzem sensibilização
no SNC

C
Estímulo
tátil

Modulação
rostrocaudal

Percepção da dor
(alodínea)
Estímulo caudorrostral

Fibra táctil intacta

Moléculas liberadas pelas células de Schwann ou macrófagos alteram a atividade das
terminações nociceptivas e dos neurônios dos gânglios sensitivos

Dor neuropática
Reorganização sináptica

•
•

Nociceptores tornam-se sensíveis à Nadr
liberada pelo SNNVS
Nociceptores expressam adrenoceptores α1

Aβ
C

Brotamento das terminações das fibras Aβ nas lâminas I e II do CDME: alodínia mediada pelas fibras
Aβ Woolf et al 1992
Aferentes sintetizam e liberam a quimiocina neuronial CCL2 e TNF-a: receptores sinápticos e extrasinápticos
do CDME ou expressos na glia Basbaum et al 2009

Dor neuropática
brad icin ina
Co rpo celular
Cad eia simpática

Nadr
PGs

neuroma
PGRC
SP
SOM

VIP
PPAAC
GAL
(CCK)
(NPY)

canais de K

canais de Ca ++

fibra fina

PGRC

CCK
NPY
(VIP)
(PPAAC)
(GAL)

fibra grossa

•
•
•

•

+

Receptores

lesão

Acho, ATP, P G-E,
5HT,,
5HT
opioides,
opioides,
adenosina,
Glu,, bradicinina,
Glu
Hist,, neuroquinina,
Hist
NPY, CCC, BOM,
GABA-A, GABA-B,
SOM, capsaicina,
angiotensina

canais de Na+
receptores a adrenérgi cos
receptores
mecânicos
e térmicos

Sensibilidade anormal do nociceptor
Atividade neuronal espontânea de nervos e
axônios
Alteração da expressão de peptídeos
neurotróficos
Expressão de canais iônicos anormais
-TRP
-Na +
-Ca + +

•
•
•
•
•

Sensibilização às catecolaminas
Correntes efáticas
Aumento da atividade do sistema nervoso
neurovegetativo simpático
Reorganização sináptica
Desinibição neuronal

X

Dor mista
Radiculopatia e lombalgia
Dor em pontada

e ou queimor na pele

Dor latejante constante na região
lombar

Dor neuropática
e dor nociceptiva

Lesão

Ativação dos
nociceptores
regionais

Descargas
ectópicas
oriundas da lesão da
raiz nervosa

Dor no doente com câncer

Síndromes dolorosas miofasciais

Repercussões da dor

Depressão
Ansiedade
Pânico
Raiva
Comprometimento da
autoimagem

Anormalidades do sono

Anormalidades do apetite
Aumento dos hormônios do estresse
Aumento da atividade simpática
Síndrome metabólica
Comprometimento da imunidade

Meyer-Rosberg K et al. Eur J dor. 2001;5:379-389; Smith MT et al. J Behav Med. 2000;23:1-13

Depressão e dor
• 65% dos doentes com depressão apresenta dor inexplicável

Atrofia do hipocampo

• 37% dos doentes com dor (5-85%) apresenta depressão
clinicamente significativa
• A dor compromete o reconhecimento da depressão
• A dor moderada a grave (função prejudicada) associa-se a
mais sintomas depressivos e piora a evolução da depressão

Depressão

•Depressão em doentes com dor associa-se a mais queixas

Normal

de dor e a mais comprometimento funcional

Bremner JD, et al. Am J Psychiatry 2000;157(1):115-118

Bair,MJ et al, Arch Intern Med, 2003,163,2433-2445

Nestler EJ, et al. Neuron 2002;34(1):13-25

Desregulação neuroendócrina

Dor crônica reduz volume do encéfalo

Fisiopatologia da Fibromialgia:
Sensibilização do SNC – Danos permanentes?

Redução da substância
cinzenta do encéfalo

CC: Córtex do cíngulo
IC: Córtex da ínsula
MFC: córtex frontal medial
PHG: giro para-hipocampal

Kuchinad A, J Neuroscience, 2007

Aguda

Crônica

Razão

Alerta

Sofrimento/incapacidade

Etiologia

Precisa

Incerta variada/indefinida

Causas

Poucas

Abundantes

Reações neurovegetativas

Intensas

Escassas

Anormalidades neuroendócrinas

Intensas

Escassas

Reações neuroimunitárias

Intensas

Moderadas

Anormalidades motoras

Marcantes

Marcantes

Anormalidades psíquicas

Variáveis

Marcantes

Remoção da causa

Eficaz

Insatisfatória

Analgésicos

Eficazes

Insatisfatórios

Medicação adjuvante

Eventualmente eficaz

Eficaz

Psicoterapia

Eventualmente eficaz

Eficaz

Medicina física

Eficaz

Eficaz

Fisiológica

Estímulo
nociceptivo

Inflamatória/
Traumática /Aguda

Inflamação

Lesão tecidual

Neuropática

Lesão nervosa

Não inflamatória e
não neuropática

Lesão tecidual
ou nervosa
não
identificada

X

Comportamento
doloroso
Estratégias de
enfrentamento

Sofrimento
Emoções
Pensamentos
Sensação de dor

Nocicepção

Ambientes

Repercussões da dor

Dor

Fadiga
Sono

Humor
Ansiedade

Wind up: reação lenta crescente de neurônios centrais à estimulação repetida das fibras C
com frequências superiores a 0,3 Hz Mendell e Wall 1965

Lesão
Liberação localizada de moléculas que mediam ou facilitam o processo inflamatório
células não neuroniais: fibroblastos, mastócitos, neutrófilos, onócitos e plaquetas
Nociceptores
Mediadores inflamatórios: prostaglandinas, leucotrienos, bradicinina, serotonina, histamina, SP,
tromboxanos, fator ativador de plaquetas, purinas (adenosina e ATP), prótons e radicais livres
Basbaum et al 2009
Citocinas:interleucinas e factor de necrose tumoral
Neurotrofinas: NGF
Alguns ativam diretamente os nociceptores,
Alguns indiretamente através de células inflamatórias que liberam agentes algogênicos
Outros mediadores sensibilizam os nociceptores aos estímulos naturais: hiperalgesia primária
Receptores metabotrópicos e ionotrópicos purinérgicos e glutamatérgicos modulam a sensibilidade
dos nociceptores periféricos aos estímulos exógenos Carlton e Coggeshall, 1998
Excita e sensibiliza
Bradicinina: plasma
Receptores B1 e B2 → ativação da PLC e PKC→ ácido araquidônico, modulação do canal TRPV1
Prótons: (ASICs
5-hidroxitriptamina [5-HT]): plaquetas
Receptor 5-HT2A
Histamina
Tegumento: prurido
Vísceras nociceptores polimodais Koda et al 1996
Purinas: adenosina, AMP, ADP, ATP (plaquetas) Burnstock 2009
Receptores: P2X3, P2X2 / P2X3

Receptores vanilóides: TRPV1
ativado pela capsaicina, calor e prótons
Receptores de endotelina
.Endotelina-1 sintetizadae e liberada pelas células endoteliais, leucócitos e macrófagos
Receptores: GPCRs-ETA e ETB

coupling to one or more peripheral membrane-bound receptors, including transient receptor
potential (TRP) channels, acid-sensitive ion channels (ASICs), purinergic (P2X) receptors, G
protein–coupled receptors (GPCRs), two-pore potassium channels (K2P), and receptor tyrosine
kinase (RTK). Binding of the ligands to these receptors can initiate a cascade of events that
includes activation of second-messenger systems (protein kinase A [PKA] and C [PKC]) and
alteration of gene regulation

Modulação da sinalização da dor
Opióides, canabinóides, SST, colinérgicos muscarínicos, GABA-B, mGlu e receptores α2adrenérgicos, GPCR acoplados às proteínas Gi/o Pan et al 2008
↓ entrada de Ca++ pré-sináptico e inibem liberação do neurotransmissor.

CMHs que inervam a pele com pelo sensibilizam-se com o calor x pele glabra AMHs Tipo I
sensibilizam-se Campbell e Meyer, 1983

Nociceptores
reagem a vários estímulos que causam lesão: térmicos, mecânicos e químicos
Fornecem informações ao SNC sobre a localização e intensidade dos estímulos nocivos.
Subclassificação:
Fibras C amielínicas: velocidade de condução <2 m/s
Fibras mielinizadas A : velocidade de condução> 2 m/s,
Modalidades de estímulos:
mecânicos e calor (MH) via fibras C ou Aδ
nociceptores polimodais: químicos
50% dos nociceptores das fibra Aδ e 30% dos nociceptores de fibras C mecânico insensíveis
(córnea, joelho e vísceras)
Características das respostas
Marcadores químicos distintivos: receptores expresso na membrana

Receptores de calor: TRPV1)

Eaferentes nociceptivos
moléculas expressas na superfície celular: receptores, glicoconjugados
Moléculas armazenadas e liberadas pelos aferentes nociceptivos (péptides e enzimas)

Neurôinos nociceptivos peptidérgicos dos gânglios sensitivos (40%), 50% de fibras C e
20% de fibras Aδ : substância P, CGRP e somatostatina: receptor TRPV1
Neurônios "não-peptidérgicos“ ou IB4: receptor P2X3

receptors fall into three main classes: G protein–coupled receptors (GPCRs), ligand-gated ion
channels, and the cytokine receptors or receptor tyrosine kinases

ASIC, acid-sensing ion channel; DAG, diacylglycerol; ERK, extracellular signal–regulated kinase; IP , inositol tri- phosphate; MEK, mitogen-activated
3 protein kinase C; PLC, phospholipase C; TRPV
protein/ERK kinase; NGF, nerve growth factor; PGE , prostaglandin E ; PKA, protein kinase A; PKC,
2
2
transient receptor potential vanilloid 1. Many changes are effected by phosphorylation of receptors or channels (P

G Protein–Coupled Receptors GPCRs.
bradykinin, serotonin, prostaglandins, and chemokines
Activation of Gs stimulates adenylate cyclase to raise the level of cyclic adenosine monophosphate
(cAMP) and activate protein kinase A (PKA) in the neuron, wh
Gi inhibits the activity of adenylate cyclase to lower cAMP levels.
cAMP can activate Epac (exchange protein directly activated by cAMP),
Stimulation of Gq/11 activates phospholipases, notably phospholipase C (PLC), which generates
inositol triphosphate (IP3) and diacylglycerol (DAG) from the membrane lipid precursor
phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2). stimulate PLA2, which cleaves membrane
phospholipids at the sn-2 position to produce the prosta- glandin precursor arachidonic acid. Gprotein control of cellular function can also involve direct action of βγ sub- units on ion channels and
enzymes, such as PLC (see Smrcka 2008, Zylbergold et al 2010).
Ion Channels
directly gating the ion channels expressed by sensory neurons. adenosine triphosphate (ATP;
acting via P2X channels), protons (acting via acid-sensing ion channels [ASICs] and transient
receptor potential vanilloid 1 [TRPV1]), and the lipid activators of TRPV1. cation selective and are
permeable to either sodium ions or both monovalent and divalent cations.
Receptor Tyrosine Kinases
activated by mediators such as interleukin-1 (IL-1) or TNF-α and the receptor tyrosine kinases for
neurotrophic factors, such as the receptors for NGF, BDNF), GDNF e artemina.
Nitric Oxide and Cyclic Guanosine Monophosphate
NO intercellular mediator
iNOS e endothelial NOS (eNOS), Ca2+/ calmodulin dependent
iNOS macrophages, inflammatory cells, and glia
NO diffuses stimulates guanylate cyclase to produce cGMP
cGMP modifies intracellular processes, including activation of protein kinases, ion channels, and
phosphodiesterases.

and can result in profound changes in che- motransducer activity. An extreme example is
the N-methyl- d-aspartate (NMDA) type of ionotropic glutamate receptor
Metabotropicos: Gua- nine nucleotide–binding proteins, or GPCR receptors, are by far the
most common type of metabotropic receptor, with the type of G protein being responsible
for both initiation of the cellular signaling cascade and the type of cascade initi- ated
(Bunnett and Cottrell 2010). Additional metabotropic receptors found in sensory neurons
include receptors bearing intrinsic protein tyrosine kinase domains (i.e., Trk receptors),
receptors that associate with cytosolic tyrosine kinases (i.e., non–tyrosine kinase receptors
such as cytokine receptors, integrins), and protein serine/threonine kinases (i.e., transforming growth factor-α [TGF-α] receptors) Gold 2005
chemotransducers may be activated by several distinct chemicals. In the case of TRPV1, a
transducer activated by protons and capsaicin

Leucócitos
Células T penetram na medula espinal
Extravasamento de leucócitos
Quimioatração de CD2 + e CD4 + T por citocinas e quimiocinas liberadas na proximidade da
terminações espinais das fibras lesadas
Células Th1 T sintetizam e libertam interferon-γ→ ativa a microglia,↑ excitabilidade do CDME
Hiperalgesia secundária
Potenciação Heterossináptica prolongada
LTP: neurônios ativados pelo estímulo nocivo condicionado, e sinapses inativas vizinhas
Moléculas mensageiras intracelulares: Ca++
NO → LTP em sinapses não ativadas → hiperalgesia secundária
Volume de transmissão
Mensageiros difundem-se através do espaço intersticial ou LCR Syková e Nicholson 2008
PGE2 e BDNF difundem-se no parênquima espinal e LCR → desinibição e/ou indução de LTP.
Citocinas pró-inflamatórias: IL-1β e IL-6 no LCR
Lesão da barreira hêmato-espinal
Neuropatia periférica ou lesão da medula espinhal Whetstone et al 2003
Exsudação de proteínas derivadas de plasma e a invasão de células imunes competentes,
(macrófagos e linfócitos T) Sweitzer et al 2002
Inflamação periférica: migração de monócitos polimorfonucleares para medula espinal Mitchell
et al 2008
Interneurônios comissurais
Efeitos contralaterais

Dor
experiência multidimensional
Localização
Intensidade

Sensitiva

Natureza

Desconforto
Atenção

Incerteza
Medo
Ansiedade
Desamparo

Afetiva

Cognitiva

Alerta
Antecipação
Controle percebido

Wiech & marquardt 2002

A dor envolve mecanismos e estruturas do
sistema nervoso periférico e central
Córtex somatossensitivo
Sistema límbico
Cérebro
Tálamo
Fibras C
(lentas)

Tronco
encefálico
Medula espinal

Trato
espinotalâmico

Fibras A-delta
(rápoidas)

Gânglio
sensitiv
o
Fibra aferente

Giordano J. Pain Physician. 2005;8:277-290.

Sensibilidade da face

Dor visceral

Phenotypic classification of pain. (a) Environmental and genetic factors determine
the recruitment of adaptive and maladaptive neurobiological mechanisms. Patients
will, depending on the mechanisms active, exhibit distinct constellations of
symptoms and signs that constitute their pain phenotype. (b) When symptoms and
signs are evaluated with standardized assessment tools, the phenotype of an
individual patient can be compared with pain subtypes established in clinical trials.
Correlation of treatment response with a matching pain subtype will then allow
targeted analgesic therapy.

Note a synapse between an axon terminal and sensory neuron and close apposition of astrocytes and microglia. (a) Signals leading to central glial
activation: 1, injury-generated input (small block arrows); 2, chemical mediators released from nerve terminals (chemokines and neurotransmitters),
damaged axons (MMP-3 and MCP-1) and postsynaptic neurons (CCL21 and DYN); 3, hematogenous immune cells and inflammatory mediators.
(b) Activation of microglia. Note that activated microglia release a variety of mediators that in turn affect neuronal activity. (c) Role of astroglia. Note the
involvement of the glutamate–glutamine shuttle and glutamate transport GLT-1, MMP-2-mediated cleavage/release of IL-1b, and coupling of IL-1R
signaling with NMDAR. Interactions between neurons and glia during nociceptive processing lead to amplified neuronal output and pain
hypersensitivity. See text for further details. BDNF, brain-derived neurotrophic factor; BK, bradykinin; CCL21, cysteine–cysteine chemokine ligand
21; COX-2, cyclooxygenase-2; CX3CL1, chemokine (C-X3-C motif) ligand 1; CX3CR1, chemokine (C-X3-C) receptor 1; CX43, connexin 43; D-ser,
D-serine; DYN, dynorphin; EP2, prostaglandin E receptor subtype; gln, glutamine, glu, glutamate; GLT, glutamate transporter; GS, glutamine
synthetase; IL-1b, interleukin-1beta; IL-1R, interleukin-1 receptor; KOR, kappa opioid receptor; MAPK, mitogen-activated protein kinase; MCP-1,
monocyte chemoattractant protein-1; MMP, matrix metalloproteinase; NK-1R, neurokinin-1 tachykinin receptor; NMDAR, N-methyl-D-aspartate
receptor; NO, nitric oxide; P, phosphorylation; PGE2, prostaglandin E2; SP, substance P; TLRs, toll-like receptors. ( ) Affecting glial activity,
( ) affecting neuronal activity, ( ) protease activity.

