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Esttudo dos fatores
f
de transcriçã
ão: uma nova
n
ferram
menta parra entende
er a
dorr neuropáttica
Dênis Aug
gusto Santa
ana Reis *
Atualmentte sabe-se q
que a dor neuropática é uma pattologia complexa,
mas no passad
do acreditav
va que ela seria causada por alguma
a
disffunção neuronal,
entre
e: células da
etanto, está claro que essa
e
doença conta com a participaç
ção da tríade
d glia
(micrróglias e astrócitos),, neurônio
os e célu
ulas imunes (linfócito
os, macróffagos,
principalmente). Partindo dessa premisssa, abordaremos nesse editorial
e
a do
or neuropática no
que ttange a parrticipação das micróglia
as. Para tan
nto, podemo
os enumerarr a sequênc
cia de
eventtos que deco
orrem da les
são de nervo
os até a neurropatia:
 A injuria
a de nervos
s periféricos ativa as micróglias,
m
que
q
se cara
acteriza pela
a sua
proliferaç
ção e hipertrrofia;
 Essa miccróglia ativa
ada tem altta expressão do receptor P2X4, a ativação desse
receptor induz a libe
eração de B
BDNF (brain--derived neu
urotrophic fa
ator) que ag
ge em
receptore
es TrKB (tyrrosine protein
in kinase B),, internalizan
ndo o cotran
nsportador K+
K Cl(KCC2),
causando
hiperexci tabilidade
neuronal
e
contrib
buindo
parra
o
desenvolvimento da dor neuropá
ática.
Diante dis
sto, alteraçõ
ões importantes ocorrem nas micrróglias dura
ante a
trans
sição do esta
ado normal para o estad
do ativado, mas que altterações serriam essas? Como
genes
s micróglia do
d estado no
ormal seriam
m ativados? Qual a conttribuição dessses genes para
p
o
desen
nvolvimento da dor neu
uropática? A
As respostas para essas perguntas ccomeçaram a ser
respo
ondidas há dois anos, quando um
m grupo de pesquisadores japonesses e canadenses
public
caram o artigo “IRF8 Is
s a Critical T
Transcription
n Factor for Transformin
ng Microglia into a
Reacttive Phenoty
ype” na revista Cell e rrecentementte complementaram estta história com
c
o
outro
o trabalho “Transcripttion factor IRF5 driv
ves P2X4R+
+-reactive microglia gating
g
neuro
opathic pain” na revista Nature Com
mmunications
s.
Para conta
ar essa histtória devemo
os recorrer a um traballho publicad
do por
esse mesmo grupo em 2003
3 na revista Nature “P2
2X4 receptorrs induced in
n spinal mic
croglia
ynia after ne
erve injury” no qual foi demonstrado que após a lesão de nervos
n
gate tactile allody
perifé
éricos ocorrre o aumen
nto da exprressão de receptores
r
P2X4
P
em m
micróglias, que
q
é
neces
ssário para o desenvolvimento da d
dor neuropáttica. Diante disso,
d
o artig
go de 2012 “IRF8
Is a Critical Tra
anscription Factor
F
for T
Transforming
g Microglia into a Rea
active Pheno
otype”
mostrou que um
m tipo espe
ecífico de fa
ator de transcrição, IR
RF8, permeiia a ativaçã
ão de
micró
óglias após a lesão de ne
ervos.
Nesse con
ntexto, o fa
ator nuclearr κ B(NFκB)
) é um fato
or de transcrição
envolvido na reg
gulação de diversos
d
gen
nes relacionados com re
espostas im
munes, incluindo a
ção de interrferon β e citocinas pró
ó-inflamatórias. Recentemente, uma
a nova famíília de
induç
fatore
es de transcrição foi de
escrita, os ffatores de interferon
i
(IIRF), que fo
oram inicialm
mente
assoc
ciados à ind
dução de ge
enes relacio nados a pro
odução de interferon,
i
e
entretanto, agora
sabe--se que pos
ssuem papéis relevante
es no contro
ole da respo
osta imune.. A família IRF é
comp
posta por nove membros
s:
 IRF1, IRF
F2, IRF3, IRF
F4 (LSIRF, P
PIP ou ICSAT
T);
 IRF5, IRF
F6, IRF7, IRF
F8 (ICSBP);
 IRF9 (ISG
GF3γ).
Esses fato
ores ficam l ocalizados no
n citoplasm
ma e ao sere
s, são
em ativados
trans
slocados parra o núcleo
o, ligando-sse a regiõe
es promotorras de gene
es, denominadas
eleme
entos responsivos a interferon, ind
duzindo a ex
xpressão gên
nica. Estes ffatores ganh
haram
mais atenção como fatores essenciais p
para ativação de células
s imunes ao
o ser descrito que
recep
ptores de rec
conhecimentto padrão, a lém dos rece
eptores de IFN ativariam
m os IRFs.
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No artigo publicado na
a revista Celll, foi demon
nstrado que a lesão de nervos
n
induz
z a expressã
ão de IRF8 em micrógliias na medu
ula espinal. Nesse sentiido, ao realizar a
lesão
o de nervos
s em anima
ais IRF 8 K
KO foi observado que estes são rresistentes a dor
neuro
opática quan
ndo compara
ado com an imais wild type.
t
Apenas
s esses doiss experimentos já
indica
avam que o IRF8 teria
a um papel importante no desenvo
olvimento d
da neuropatiia, no
entan
nto, não se sabia
s
ao certo a função do IRF8 nes
ste modelo. Para avaliarr qual a funç
ção do
IRF8 foi realizado
o uma série de experime
entos in vitrro usando co
omo ferrame
enta um lenttivírus
que c
codificava o fator de tran
nscrição IRF
F8. Desta forrma, ao transfectar cultu
uras de micrróglias
com este lentivíírus, seria possível
p
ava
aliar quais genes
g
que são ativado
os pelo IRF8
8. Foi
encon
ntrado que o IRF 8 pro
omovia a trranscrição de
d genes do
o receptor to
oll-like 2, P2Y12,
P
CX3C
CR1, IL-1betta, P2X4, Ca
atepsina S e BDNF. Em experimenttos in vivo ffoi observado que
após a lesão de nervos de animais
a
WT,, quando comparados com animais IRF 8 KO, que o
NF e CX3CR1. Por
IRF8 controlava a expressão do receptorr toll-like 2, P2Y12,
P
Catepsina S, BDN
último, a transferência de micróglias que
e superexpre
essavam o fator de tran
nscrição IRF8
8 para
animais normais induzia dorr. Além disso
o, foi demon
nstrado que o IFN gama
a e a ativaç
ção de
recep
ptores do tip
po toll-like 4 induzem a a
ativação do fator
f
de tran
nscrição IRF8
8.
O trabalho publicado
o no dia 13
3 de maio de 2014 n
na revista Nature
N
Comm
munications é uma continuação
c
do artigo publicado na Cell. N
Nesse artig
go foi
demo
onstrado que
e após a lesã
ão de nervoss periféricos
s ocorre o au
umento da e
expressão de
e IRF5
em m
micróglias na
a medula espinal e esta é responsável pela exp
pressão do rreceptor P2X
X4. Os
pesqu
uisadores demostraram
d
m que ao e
estimular micróglias
m
co
om ATP, IF N gama ou
u LPS
(estím
mulos que sa
abidamente ativam micrróglias) não ocorria o au
umento da e
expressão do
o IRF5
ou a sua ativaçã
ão (transloca
ação para o núcleo). En
ntretanto, em 2006, os mesmos au
utores
tinham publicado
o um artigo
o na revista
a Glia “Pos
ssible involvement of in
ncrease in spinal
fibron
nectin follow
wing peripheral nerve injury in upregulation
u
of microgllial P2X4, a key
molec
cule for mec
chanical allo
odynia”, no qual foi obs
servado que a estimulaçção de micrróglias
com fibronectina, molécula da
d matriz ex
xtracelular que é ativamente produzzida por astrrócitos
em rresposta a lesões ou doenças no
o sistema nervoso
n
central, induziu
u o aumento da
expre
essão de rec
ceptores P2X
X4. Com isso
o, sabia-se que
q
a fibrone
ectina induziia a express
são de
P2X4
4, mas será que a fibron
nectina estav
va aumentada após a le
esão de nerv
vos periféric
cos? A
respo
osta é sim, após
a
a lesão de nervos p
periféricos ocorria o aum
mento da exp
pressão/produção
de fib
bronectina na
n medula espinal.
e
Nessse sentido, ao
a estimular micróglias com fibronectina
o receptor P2X4.
foi observado o aumento da expressão
o/ativação do
d IRF5 e expressão
e
do
P2X4? A res
m, será que o IRF5 aum
mentava dire
etamente a expressão do
d receptor P
sposta
Porém
para essa pergunta é um pouco
p
compllexa, mas vamos
v
por partes.
p
Sabe
e-se que a região
r
motora do P2
2X4 possui cinco
c
regiõess onde os IR
RFs podem ligar-se, desssa forma, com
c
o
prom
auxíliio da técnica
a de imunop
preciptação d
da cromatina
a, os IRFs fo
oram precipttados juntam
mente
com o pedaço de
d cromatina
a que eles estavam associados, po
osteriormentte os fragm
mentos
foram
m amplificados pela técn
nica de PCR em tempo real e foi con
nstatado que
e o IRF5 liga
ava-se
a região promo
otora do P2X4. Neste
e momento,, os autore
es tinham a seguinte
e via:
fibron
nectina/IRF5
5/P2X4, entretanto os autores que
estionaram-se sobre a possibilidad
de do
IRF8 controlar a expressão do IRF5. M
Mais uma vez
v
eles esttavam certo
os, ao trans
sfectar
micró
óglias com o lentivírus que
q
codificav
va o IRF8 fo
oi observado
o que ele reg
gulava o IRF
F5, ao
ligar--se a sua reg
gião promotora e induzi ndo a expre
essão de IRF
F5 e P2X4. D
Desta forma,, a via
estav
va completa: IRF8/IRF5//P2X4, send
do que ativa
ação de culm
minaria na a
ativação de P2X4,
principalmente, sendo muitto mais esp
pecífica. Porr último, fo
oi demonstra
ado que an
nimais
deficiientes para o IRF5 eram
m resistentess a dor neurropática qua
ando comparrado com an
nimais
wild ttype. Em suma os dois trabalhos
t
mo
ostram como os fatores de transcriçção da família dos
IRFs são relevantes para o desenvolvim
d
mento da dorr neuropática
a; em um p
primeiro mom
mento
teríam
mos o IRF8,, um fator de transcriçã o amplo que
e levaria a expressão
e
de
e diversos genes,
g
incluiindo gene da IL-1beta, e em um se
egundo mom
mento teríam
mos o IFR5 a
ativado pelo
o IRF8
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ou pe
ela fibronecttina liberada
a por astróccitos, que re
egularia apenas a expre
essão do rec
ceptor
P2X4
4 em micróg
glias. Esses trabalhos m
mostram a relevância de
e se investig
gar a função dos
fatore
es de transc
crição no de
esenvolvime
ento da dor neuropática e abriram as portas para
p
o
desen
nvolvimento de uma nova classe de drogas “os inibidores dos IRFss”. A pergu
unta é
quando surgirão os primeirros inibidore
es dos IRFs e qual o papel dos o
outros fatores de
trans
scrição?
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