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S
Sistema co
omplemen
nto e dor: u
uma impo
ortante interface enttre sistem
ma
imu ne e sensorial
Andreza
a Urba de Quadros
Q
*
No início do século
o XX, Jule
es Charles Bordet, um
m estudantte de
Metch
hnikoff, um
m dos prime
eiros pesqu
uisadores a identificar a existênciia e função
o dos
antico
orpos no org
ganismo, inic
ciou seu trab
balho no Ins
stituto Pasteur. Ao chega
ar, foi desafiiado a
enten
nder o exp
perimento de
d um pessquisador alemão,
a
em que anim
mais previam
mente
imunizados com fragmentos da bactéria
a da cólera, que eram posteriormen
p
nte infectado
os por
este patógeno, morriam
m
muito mais rapiidamente qu
ue animais que nunca ha
aviam entrad
do em
conta
ato com a ba
actéria. Já se
e sabia que isso acontec
cia devido à produção de
e anticorpos
s, mas
pouco
o se sabia sobre como
o eles agiam
m. Bordet então
e
incubo
ou o soro frresco de an
nimais
imunizados a 37 °C, com a bactéria
b
da ccólera e obse
ervou que ha
avia lise baccteriana inten
nsa, o
causava a eliminação do patógeno, m
mas também
m a morte do
os animais.
que c
O mais interessante
e desse ex
xperimento, entretanto,, é que Bordet
B
obserrvou que o ensaio só funcionava se ele usas
sse soro fre
esco de anim
mais imuniz
zados.
Borde
et já sabia que os anticorpos eram
m estáveis ao
a aumento da tempera
atura, e porr isso,
suspe
eitou de que
e haveria um
m segundo componente
e antibacteriano no soro
o desses animais.
Ele a
aqueceu as amostras a 55 °C e ob
bservou que
e a capacida
ade bacterio
olítica do so
oro de
animais imunizad
dos era perd
dida, mas ta mbém, que poderia ser recuperada
a com a adiç
ção de
soro fresco, mesmo que este
e fosse prov
veniente de animais não
o imunizadoss. Bordet concluiu
então
o que, além
m dos antiicorpos esp
pecíficos, ha
avia no sorro de qualq
quer anima
al um
comp
ponente ines
specífico, terrmolábil, tam
mbém capaz
z de elimina
ar patógenoss. Ele os ch
hamou
inicia
almente de alexinas, qu
ue mais tarrde, foram renomeados
s para comp
plemento. Esta
E
e
et ao camp
outra
as inúmeras contribuiçõ
ões de Borde
po da imuno
ologia o leva
aram a gan
nhar o
prêm
mio Nobel de Medicina e Fisiologia
F
em
m 1919.
O sistema
a compleme
ento é o ma
ais antigo mecanismo
m
d
de defesa que se
conhe
ece. Data de
e cerca de 700
7
milhões de anos, e mesmo anim
mais primitiv
vos, incapaz
zes de
monttar uma res
sposta imun
ne adaptativ
va, produzem
m componentes do com
mplemento como
meca
anismo de proteção.
p
O complemen
nto é composto por div
versas prote
eínas inativas ou
e pelo fíga
pouco
o ativas, solúveis
s
ou de membrrana, produ
uzidas majo
oritariamente
ado e
prese
entes na corrente sanguínea. Dian
nte de um estímulo,
e
alg
gumas desssas proteína
as são
ativadas, levando a consequente ativaçção de outrras proteínas, em forma
a de cascatta, da
ma maneira que a coagulação. Há b
basicamente
e cinco form
mas de se attivar a casca
ata do
mesm
comp
plemento: pe
ela via clássiica, lectina, alternativa, C2 bypass ou
o ainda porr vias extríns
secas.
Não entraremos em detalhe
es destas via
as por não ser o objetivo deste ed
ditorial, mas
s você
pode contar com excelentes revisões ind icadas ao fin
nal deste tex
xto.
os anos, desscobrimos que o sistema compleme
ento não parrticipa
Nos último
apena
as do comb
bate a patóg
genos, mas também é responsáve
el pela elimiinação de células
c
defeittuosas e mo
ortas, contribuindo para
a a homeostase do organismo. Um
ma célula hu
umana
ma quantida
saudá
ável express
sa em sua membrana
m
um
ade significativa de prote
eínas regula
adoras
da ca
ascata do complemento
o, impedindo
o assim que
e haja dano
o celular enq
quanto a ca
ascata
prote
eolítica é ativada a seu redor. Uma
a vez que cé
élulas microbianas não expressam esses
reguladores, além
m de ser ativ
vada na sup
perfície dessa
as células, a cascata é a
ainda amplifficada,
levan
ndo à morte
e microbiana por lise e desequilíb
brio osmótic
co e facilita ndo a fagocitose
(opso
onização), além
a
de permitir a liberração de me
ediadores in
nflamatórios potentes: C3a
C
e
C5a. Esses doiis compone
entes são importantes
s elementos
s quimiotátticos, recrutando
leucó
ócitos para o local de attivação; pro movendo a liberação de
e grânulos d
de histamina
a, que
aume
enta a permeabilidade vascular
v
(fav
vorecendo a diapedese), sendo por iisso chamad
dos de
anafilotoxinas; além de serem
m capazes d
de ativar fato
ores de transcrição infla
amatórios, co
omo o
NFκB
B, induzindo a liberação de diversass citocinas pró-inflamat
p
tórias, especcialmente IL
L-1β e
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TNF-α
α. Em célula
as apoptótica
as, a cascata
a é ativada, mas fracam
mente amplifficada, perm
mitindo
que essas célula
as sejam eliminadas po
or fagocitose
e, mas que o tecido ccircunjacente
e seja
prese
ervado. Se qualquer
q
des
sequilíbrio accontece nes
sse delicado sistema, há
á dano em células
c
saudá
áveis. De fato,
f
diversa
as condiçõe
es inflamatórias e auto
oimunes têm
m sido direta ou
indire
etamente relacionadas a disfunções no complem
mento, seja por uma ativ
vação inadeq
quada
da ca
ascata ou por
p
alteraçõ
ões na exprressão e fu
unção de prroteínas reg
guladoras. Alguns
A
exem
mplos são a sepse, psoríase, miasttenia gravis,, lúpus erite
ematoso sisttêmico, esclerose
múltipla, doença de Chron, artrite reum
matoide, rejeição a tran
nsplantes, ccâncer, asma
a, em
diverrsas condiçõe
es renais, em
m situações de injúria tecidual
t
por isquemia e reperfusão, como
no infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerrebral e cirurgias de circculação sang
guínea
extra
acorpórea, e ainda em do
oenças neurrodegenerativas, como o Alzheimer.
Mas, e na dor? O que
e sabemos? Já
J existem opções
o
terap
pêuticas baseadas
no sis
stema comp
plemento?
do o sistema complemen
nto e a dor foram
Os primeiros estudos relacionand
feitos
s por John Levine, em
e
1985. B
Buscando entender
e
a importância
a dos leuc
cócitos
polim
morfonucleares na dor,, Levine ad
dministrou C5a na pa
ata de rato
os, a substtância
quimiotática mais caracteriza
ada até entã
ão. Ele observou que, além de induzzir a migraç
ção de
neutrrófilos para o local, esse
es animais ap
presentaram
m um limiar à dor bastan
nte reduzido. Mais
tarde
e, nas décadas de 80 e 90,
9 alguns a
artigos mostrraram que os neurônios,, tanto perifféricos
como
o centrais, além
a
das células da glia
a (astrócitos
s, microglia,, células sattélite e Schw
wann)
expre
essavam con
nstitutivame
ente compon
nentes do complemento
c
o, e que essta expressã
ão era
aume
entada diantte de estímu
ulos bacteria
anos, virais, inflamatório
os ou diante
e de dano tecidual
(como uma lesão
o do nervo, por
p exemplo
o).
Entretanto
o, os trabalh
hos que ava
aliaram diretamente o papel do sis
stema
comp
plemento na dor vieram apenas a p
partir de 200
06. Embora se saiba que
e C3a e C5a
a são,
por si, capazes de induzir dor quando ad
dministrados na pata ou por via intra
atecal, e de várias
v
evidê
ências deixarem claro que esses do
ois compone
entes têm papel crucial na sensibiliização
dos n
neurônios no
ociceptivos, ainda sabem
mos muito pouco sobre
e os mecani smos pelos quais
eles fazem isso. Os dados que trazem
mos aqui, embora
e
resu
umidos, abrrangem todos os
alhos já publicados a respeito, e você
ê poderá perceber que ainda
a
há mu ito para ser feito.
traba
Em mode
elo experime
ental de dor pós-incisio
onal (pós-ciirúrgica), Clark e
colab
boradores mostraram qu
ue o tratam
mento sistêm
mico com um
m antagonistta do recepttor de
C5a ((C5aR) redu
uz a dor e o edema ind uzidos pela incisão, e o mecanismo
o responsável por
isso parece ser a redução da
d liberação de citocinas
s e quimiocinas pró-infllamatórias e prónocic
ceptivas na pata.
p
Liang mostrou os mesmos res
sultados ao induzir o mo
odelo em an
nimais
nocau
ute para o receptor
r
de C5a.
C
Mais ta
arde, o traba
alho de Jang
g reforçou essses resultad
dos, e
ainda
a mais, mostrou que a expressão d
de C5a e de seu recepto
or estão aum
mentadas na
a pele
em torno da incisão. Além disso,
d
ensaio
os ex vivo mostram
m
que C5a sensiibiliza fibras
s C ao
calor, reduzindo seu limiar de
e ativação.
O trabalh
ho que m
melhor descreveu os mecanismoss envolvendo a
partic
cipação de C5a na do
or explorou diferentes modelos de
d dor infla
amatória. Ting
T
e
colab
boradores demonstraram
d
m a capaccidade de um antagonista do re
eceptor de C5a,
administrado loc
calmente (n
na pata), de reduzir significativamente a dor inflamatória
envolvendo tanto
o o sistema imune inato
o como. Dife
erente do qu
ue foi observ
vado em mo
odelos
de do
or pós-incisio
onal, este trrabalho mosttra que o tra
atamento co
om o antago
onista não re
eduz a
libera
ação de citoc
cinas na patta dos anima
ais após a administração
o de zimosan
n ou carrage
enina,
embo
ora reduza de
d maneira importante a dor causad
da pelas cito
ocinas, quand
do adiministtradas
direta
amente na pata. Além disso, o tra
atamento co
om o antagonista de C
C5aR não affeta a
migra
ação de leucócitos indu
uzida por ca
arragenina, mas se os leucócitos fo
oram abolidos da
pata por tratam
mento prévio
o com vim blastina, a injeção de C5a não causa mais
s dor,
mostrando que, nesses mo
odelos, a do
or induzida por C5a nã
ão depende da migraçã
ão de
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leucó
ócitos para o local da les
são, mas é d
diretamente dependente da presença
a de leucócittos no
tecido
o. Possivelm
mente, C5a está ativa
ando esses leucócitos a liberarem
m produtos prónocic
ceptivos, com
mo IL-1β e TNF-α.
T
Na dor ne
europática é indiscutíve
el que o sisttema comple
emento partticipa.
De qu
ue forma, aiinda sabemo
os pouco. Do
ois importan
ntes trabalho
os, de Griffin
n e Levin, fiz
zeram
ensaiios de micro
oarray no ne
ervo perifériico, gânglio da raiz dorrsal (GRD) e medula es
spinal,
busca
ando enconttrar os genes
s mais expre
essos durantte três difere
entes modellos de neuro
opatia.
Eles e
encontraram
m que genes responsáve
eis pela expressão de componentes d
do sistema imune
i
eram
m os mais ex
xpressos, comuns entre os diferente
es modelos experimenta
ais e dentre
e eles,
os m
mais importantes eram C3a
C
e C5a. Surpreenden
nte! Seguind
do os estudo
os, o trabalho de
Twinn
ning mostra que o tratamento com um análogo solúvel do receptor deccoy sCR1, re
eduz a
dor n
neuropática causada porr diferentes estímulos e esses dados são confirm
mados por outros
o
traba
alhos, seja por
p
meio do
o tratamento
o com droga
as ou mesm
mo com os a
animais noc
cautes
para o receptor de
d C5a, em diferentes
d
m
modelos expe
erimentais de neuropatia
a. O que sab
bemos
a res
speito dos mecanismos?
m
? Localmente
e, o trabalho
o de Li mosttra que a in
nibição da ca
ascata
do co
omplemento reduz a pre
esença de m
macrófagos e linfócitos T no nervo p
periférico ao redor
da lig
gação do ne
ervo no modelo de PSN
NL. No GRD
D, Levin mos
stra que há um aumen
nto na
expre
essão do co
omponente C3a
C
nas célu
ulas satélite
e e a reduçã
ão na expre
essão da pro
oteína
reguladora DAF nos
n
neurônio
os, caracteri zando um desequilíbrio que leva à ssensibilizaçã
ão. Na
medu
ula espinal, observa-se o aumento
o da expressão de vários compone
entes do sis
stema
comp
plemento, co
omo C1q, C3
3 e C4 após lesão no nerrvo, bem com
mo aumento
o da express
são do
recep
ptor de C5a no corno do
orsal. Tanto esses comp
ponentes, co
omo o recep
ptor de C5a estão
expre
essos majorritariamente na microgliia. Além dis
sso, a liberação de C3a
a pela micro
oglia é
fortem
mente estim
mulada por IL-1β e TNF--α, reforçand
do a tese de
e que não a
apenas o esttímulo
inflam
matório da periferia
p
ativ
va a glia esp
pinal, como também, a própria glia
a libera estímulos
inflam
matórios que
e sensibilizam
m o neurônio
o a longo prazo, levando
o à cronificaçção da dor.
nte, o que podemos
Mas, e terrapeuticamen
p
dize
er?
Existem duas
d
drogass disponíveis no merca
ado, que tê
êm como alvo
a
o
sistem
ma complem
mento. São elas o eculi zumab, anticorpo mono
oclonal hum anizado de longa
ação contra C5a e um inibido
or de C1, o C
C1INH. Além
m destes, tem
mos outros d
diversos fárm
macos
já em
m fase clínica
a de testes, embora nen
nhum deles tenha
t
sido te
estado na do
or. A boa nottícia é
que, recenteme
ente, a ind
dústria farm
macêutica ittaliana Dom
mpé, em ccolaboração com
pesqu
uisadores da
d USP de Ribeirão P
Preto (a saber, do grupo que g erencia o DOL),
desen
nvolveu e te
estou um no
ovo antagon ista alostéric
co do recepttor de C5a, desenvolvid
do por
plane
ejamento rac
cional (in siliico), com bo
oa disponibilidade se adm
ministrado p
por via oral e com
parâm
metros farmacocinéticos
s promissore
es. Os dados
s de atividad
de mostram que o tratam
mento
com esta droga é capaz de re
eduzir a dorr causada po
or estímulos como carrag
genina, zimo
osan e
a, em difere
entes esquem
mas terapêutticos.
CFA, além da dorr neuropática
Estes dados são apen
nas o começ
ço do que sabemos. Ain
nda há muitto por
ser fe
eito e saibam, está sendo feito! Essperamos qu
ue, em breve
e, o comple mento como
o alvo
terap
pêutico possa
a ser eficaz não apenass na redução
o da dor, ma
as no tratam
mento de div
versas
outra
as condições.
"Uma conexão oculta
a é mais forrte que uma
a óbvia", He
eraclitus de Éfeso
(535–
–475 AC).
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