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Osteoartrite
O
e: quanto avançamos
a
s?
Andrezza Urba de Quadros*
Q
A osteartrite é um
ma doença debilitante,, causada p
pela reduçã
ão da
cartilagem e le
esões no osso
o
subco
ondral de diversas
d
arrticulações, principalm
mente
joelh
hos, quadrril, mãos e coluna v
vertebral. Basicamente, o colá
ágeno e outras
o
como protteoglicanos
prote
eínas de su
uporte da cartilagem,
c
s e o agreccan, começ
çam a
ser d
degradados
s por enzimas proteolííticas, princ
cipalmente metaloprotteinases (M
MMPs)
and metallloproteinas
e as ADAMTS (disintegrin
(
se with thrrombospond
din-like mo
otifs).
Diante destas lesões, há uma intenssa resposta
a inflamatória na articculação afe
etada,
com liberação de citocinas como IL-1β, TN
NF-α e IL
L-6. Os co
ondrócitos, que
exprressam rec
ceptores de
d
reconh
hecimento padrão, como
c
os TLRs (tolll-like
recep
ptors), pas
ssam a rec
conhecer siinais de da
ano tecidua
al (DAMPs)) e iniciam uma
sinalização que
e culmina em amplifficação da resposta inflamatór ia. Além disso,
d
ocorre um dese
equilíbrio na
n função d
de osteoclastos e oste
eoblastos, q
que juntam
mente
com o atrito decorrente
e da reduçção da ca
artilagem, levam a llesões no osso
subc
condral. Esttas lesões são
s
as prin
ncipais caus
sadoras da dor. Elas ssão seguida
as de
deformidades e desenvolv
vimento de
e cistos ós
sseos e ostteófitos, ca
aracterístico
os da
doen
nça. As alte
erações artticulares du
urante a os
steoartrite estão resu midas na figura
f
abaix
xo:

Fiigura 1: As
s alterações
s articulare
es durante a osteoartrrite. Adapta
ado de GlynJo
ones S et al., 2015 - Lancet
L
386 : 376–87.
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A OA é, atualmente
a
e, a principal causa de
e incapacita
ação no mu
undo,
dez v
vezes mais
s incidente que a artritte reumato
oide. Afeta cerca de 10
0% dos homens
e 18
8% das mulheres acim
ma de 60 a
anos. A incapacitação é causada
a principalm
mente
pela dificuldade
e de movim
mentação e pela dor, e chega a custar
c
até 2
2,5% do PIB de
paíse
es desenvolvidos.
Apesar de tudo, o avanç
ço no tra
atamento, especialm
mente
farm
macológico, da osteoarrtrite tem ssido um des
safio, princ
cipalmente pela dificuldade
de fferramentas eficazes no estud
do de sua fisiopatolo
ogia. Existte uma grrande
limita
ação na capacidade dos testess de imagem de dettectar a do
oença em seus
estág
gios iniciais
s e principa
almente, fa
alta riqueza
a de detalhes nesses ttestes, a fim de
identtificar carac
cterísticas específicas
e
da doença em cada paciente.
p
Hoje pen
nsamos differente. An
nteriormentte a OA e
era conside
erada
apen
nas uma consequênc
c
cia da ida
ade. Sabemos agora
a que fato
ores genéticos,
biom
mecânicos, característiicas individ
duais da ca
artilagem, ligamentos,, sinóvia e osso
subc
condral, alé
ém de háb
bitos de vid
da e peso corporal in
nterferem diretamentte no
dese
envolvimentto e seve
eridade da doença. Os pesquisadores, autoridades no
assunto, já têm
m insistido que a OA é uma doe
ença única em cada p
paciente. Isso é
muitto importan
nte! Cada paciente
p
de
esenvolve característi
c
cas únicas . O tratamento,
porta
anto, deve
eria também
m ser indiividualizado
o, mas aca
aba limitad
do a proto
ocolos
gerais, exatame
ente pelo desconhecim
d
mento da comunidade
e médica a respeito e pelas
limita
ações dos testes
t
diagnósticos.
Atualmen
nte, a OA é tratada co
om anti-infflamatórios não estero
oidais
para redução da
d dor. Es
sses fármaccos, no en
ntanto, não
o impedem
m o avanço
o das
lesõe
es. Diferentes da artrite ain
nda não existem fármacos que impeçam
o
desen
efetiv
vamente
nvolvimento
o
da
doença.
São
S
tamb
bém
utiliz
zados
corticosteroides
s, sistêmic
cos por ccurtos perríodos de tempo o
ou diretam
mente
administrados na articula
ação. Nessse caso, re
eduzem a dor e a in
nflamação, mas
nece
essitam de injeções frequentess e doloros
sas. São muito
m
com
muns també
ém a
gluco
osamina/co
ondroitina. Embora o s pacientes relatem alívio impo
ortante da dor,
estud
dos clínicos
s controlados não dem
monstram efeito bené
éfico, os da
ados em re
elação
a es
sses suplem
mentos ainda são co
ontraditórios
s. A viscos
suplementa
ação com ácido
hialu
urônico segue os mesm
mos passoss. Embora alguns pacientes relattem melhora na
dor, estudos co
ontrolados não mostrraram quallquer beneffício. Em rraros mome
entos
de d
dor intensa podem aiinda ser ussados a prregabalina, gabapentiina ou morfina.
gésicos po
Analg
otentes com
mo esses são de us
so pontual e geralme
ente neces
ssário
quan
ndo a doença já está muito avan
nçada e ap
presenta um
m compone
ente neurop
pático
(com
mpressão dos
d
nervos
s espinais por redução do espaço inte
ervertebral,, por
exem
mplo). Pelas caracteríísticas da d
doença, tra
atamentos não farmaccológicos fazem
muitta diferença
a, principalmente rela
acionados a mudanças
s nos hábittos de vida
a. Em
pacie
entes obeso
os, a perda
a de peso n ão só alivia
a a carga so
obre as artticulações, como
parece reduzirr a inflam
mação. A p
prática de exercícios
s físicos, orientada, traz
bene
efícios inig
gualáveis. Ela forta
alece a musculatura
m
a periarticcular e reduz
r
signiificativamen
nte a in
nflamação, além de
d
reequilibrar ass funções de
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osteo
oclasto/osteoblasto. Alguns
A
paciientes também relata
am resultad
dos satisfattórios
com o uso de cintas esta
abilizadorass da articullação, de acupuntura
a
ou fisioterrapia.
Proce
edimentos cirúrgicos de correçã
ão do alinhamento articular
a
têm
m sido efe
etivos
tamb
bém, mas aplicáveis apenas em
m alguns casos.
c
Fato
o é que, h
hábitos de vida
saud
dáveis com
mo exercício físico re
egular, ma
anutenção do peso ccorporal e boa
alime
entação, in
nclusive com altos nív
veis de fibras e ômega 3, aind a são a melhor
m
form
ma de preve
enção da do
oença.
e tivemos
Farmacologicamente
s alguns avanços,
a
e
embora le
entos.
Alguns estudos
s têm demo
onstrado a eficácia do
o metotrexato no trattamento da
a OA.
Em um estudo piloto com 30 pacientes, por ex
xemplo, q
que receb
beram
sema
analmente 15 mg ou mais de m
metotrexato, houve red
dução de a
até 37% da
a dor.
Embora essa droga sejam um m
modificadorr de doen
nça na arttrite, não o é
direttamente na
a OA, mas
s pode sim
m ser benéfico aos pacientes. Além diss
so, o
trata
amento intrarticular com
c
anakin
nra, um análogo do receptor d
decoy de IL-1β
missores, embora
tamb
bém aprese
entou resultados prom
e
de curta durração. Tam
mbém,
antic
corpos anti TNF-α. A injeção sistê
êmica de adalimumab
a
b por 12 se
emanas aliv
viou a
dor e melhorou
u a progres
ssão da OA de joelho;; e uma única injeção
o intrarticular de
etanercept reduziu a dorr e a infla mação. É importante
e dizer que
e os antico
orpos
monoclonais sã
ão capazes de penetrrar na mattriz cartilag
ginosa, o q
que permite
e sua
ação
o farmacoló
ógica eficaz
z. Alguns ffármacos experimenta
ais, inibidorres de ADA
AMTS
tamb
bém estão sendo testados, mass ainda com muito pouco
p
sucessso. Da mesma
maneira, os in
nibidores de MMPs. E
Estes últim
mos, emborra apresen
ntem resulttados
interressantes, ainda cau
usam muitta miotoxic
cidade. Inibidores da
a óxido nítrico
n
sinta
ase também
m falharam em testess clínicos. Bifosfonato
B
s têm sido
o testados numa
n
tenta
ativa de reparação
r
do osso ssubcondral e por su
ua atividad
de inibidorra de
osteo
oclastos. Uma
U
discrreta melho
ora foi ob
bservada com o trratamento com
rised
dronato e com
c
o ranelato. O ácid
do zoledrôn
nico, no entanto, mel horou a do
or e a
progressão das
s lesões, em
mbora ainda
a sejam necessários estudos
e
com
m maior número
de p
pacientes. A proteína morfogené
ética do oss
so humano
o e o fator de crescim
mento
dos fibroblastos têm sido
o propostoss como fárrmacos mo
odificadoress da doenç
ça na
osteo
oartrite, um
ma vez que
e promovem
m o reparo da cartilag
gem in vitrro, mas nen
nhum
resultado defin
nitivo ainda
a foi obtid o. Além disso,
d
teste
es têm sido
o feitos co
om a
karto
ogenina, um
u
estimu
ulador da diferencia
ação de condrócitoss. E um dos
trata
amentos mais
m
recenttes em tesste é o us
so de célu
ulas tronco
o mesenquimais
multtipotentes. Estes últim
mos têm m
mostrado resultados
r
promissore
es em animais,
mas ainda prec
cisamos aco
ompanhar seus efeito
os em humanos. Algu ns desses alvos
são m
mostrados na figura a seguir:
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Figu
ura 2: Alvo
os em teste
e para OA. A
Adaptado de
d Wang K et al., 201
15. Expert Opin
O
Investig Drugs
s. 24(12):1
1539-56.

A OA era até algu
um tempo, negligenciada, conssiderada ap
penas
cons
sequência inerente da
a idade. M as com o avanço da
a expectatiiva de vida
a, do
noss
so entendim
mento sobre
e a doença e da tecno
ologia, pude
emos voltarr nossos olhos a
ela. O tratamen
nto que se tem ainda é muito sin
ntomático e avança a passos lentos...
mas avança! E começou a ser foco de estudos
s há pouco tempo! Te
enho certez
za de
que nos próxim
mos anos será possíível melhorar muito a qualidad
de de vida
a dos
pacie
entes. O de
esenvolvimento de te stes diagnó
ósticos maiis sensíveiss é fundam
mental
para que isso aconteça, a fim de buscar ca
ada vez mais
m
a indiv
vidualizaçã
ão do
trata
amento. Ca
ada pacientte, uma do
oença. E pa
ara todos os
o casos a necessidad
de de
nova
as pesquisas, e a espe
erança que delas vêm...
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