Kun kosketus sattuu

Krooninen neuropaattinen kipu ei
näytäkään johtuvan kipua välittävien
neuronien herkistymisestä vaan
kattavammasta kosketusaistin
yliherkistymisestä.

Pitkäaikainen neuropaattinen kipu
on somatosensorisen hermoston
vaurion tai sairastilan aiheuttamaa
kattaen yli 100 eri tilaa (1). Tavallisesti kipu suojelee lisävahingolta,
jotta vamma voi sillä aikaa parantua.

N

europaattisessa kivussa
keskushermoston vaste
on epätarkoituksenmukainen. Neuronien synapsien
pitkäaikaisen glutamaattivälitteisen
potentiaation (LTP) tiedetään liittyvän
krooniseen kipuun. Synapsien transimissiokyky tehostuu pitkäaikaisessa
kivussa ja neuronit pysyvät ärtyneessä
tilassa. Tämä on tavallaan pirullista
oppimista, kivun iskostumista aivoihin, sillä LTP:tä pidetään oppimisen
neuraalisena perustana. Perifeerisesti
säikeiden vaurio voi johtaa ektooppisiin purkauksiin, ionikanavien toimintojen muutoksiin ja virheelliseen
signalointiin. Aksonivaurion myötä
glia ja autonomisen hermoston neuronit saattavat edistää kipua ylläpitäviä
prosesseja.
Karoliinisen sairaalan tutkijat havaitsivat hiljattain, että tavanomaisesti miellyttävää kosketuksen tunnetta
välittävät neuronit muuttavat toimintojaan ja alkavat välittää kipuaistimusta hermovaurion yhteydessä (2).
Kroonisessa kivussa tavallinen kosketus voi muuttua kivuksi, mutta aiemmin tämän aistimuksen mekanismit
ovat olleet tuntemattomia. Tutkijat
havaitsivat, että sensoristen neuronien mikroRNA säätelee sitä, millaiseksi
kosketus koetaan. Professori Patrick
Ernforsin mukaan kosketukselle herkkien neuronien toiminnan muuttuminen selittää kivun pitkittymiseen

Erikoislääkäri 3/2017 • 27 vsk

liittyvää yliherkistymistä.
Kipua aistivien iholla olevien hermonpäätteiden depolarisaatiokynnys
on korkea, mutta ihokarvojen läheisyydessä sijaitsevien kosketusta aistivien mekanoreseptorien reaktiokynnys on matala. Tämä ero mahdollistaa
kyvyn erottaa vaarattomia ja vaarallisia mekaanisia ärsykkeitä toisistaan.

Uusia mahdollisuuksia neuropaattisen
kivun hoitoon
Tietty mikro-RNA ryhmä (miRNA-183)
muokkaa perifeeristä mekaanisista
ärsykkeistä peräisin olevaa aisti-informaatiota välittävien dorsaalisten
juuriganglioiden neuronien (DGN) toimintaa säätelemällä noin 30 kivun aistimukseen liittyvän geenin toimintaa.
Tutkijat kehittivät hiirikannan, josta
kyseinen ryhmä puuttui. Hiirikantoja
risteyttämällä miRNA-183 eliminoitiin
joko kaikista DGN neuroneista tai vain
kosketukselle herkistä neuroneista.
Tässä neuropaattisen kivun hiirimallissa nimenomaan kosketusaistia välittävien hermosolujen aktivaatio aiheutti kipukäyttäytymistä (3).
Kalsium-kanavat ovat välttämättömiä kipuaistimuksen johtumiselle.
Gabapentiinin tiedetään estävän näiden kanavien toimintaa. Tutkijat havaitsivat gabapentiinin vähentävän

neuropaatttisen kivun hiirimallissa
kosketusaistin välittämää kipukäyttäytymistä. He havaitsivat myös yli
200 ihmisen aineistossa käänteisen
korrelaation miRNA-183 ryhmän ja
kalsium-kanavien (CACNA2D1 ja
CACNA2D2) ja kanaviin liittyvien proteiinien välillä, mikä on johdonmukainen havainto hiirimallin löydöksen
kanssa. Krooninen neuropaattinen
kipu ei siten näytäkään johtuvan kipua välittävien neuronien herkistymisestä vaan kattavammasta kosketusaistin yliherkistymisestä.
Havainto auttaa kehittämään uusia
neuropaattisen kivun hoitomahdollisuuksia. Seuraava askel on selvittää,
mitkä tekijät vaikuttavat miRNA-183
ekspressioon, joka on aktiivisempaa
kehityksen aikana kuin täysi-ikäisenä.
Periytyvä alttius neuropaattiselle kivulle saattaa välittyä juuri miRNA183
ekspression kautta.
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