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Terapia anti-NGF:
a
uma das propostas
p
que
q estão
na mesa p
para o conttrole da do
or
Man
ni Indiana Fu
unez*
Para o trratamento das manife
estações do
olorosas cu
uja inflamaç
ção e
cons
sequente prrodução de NGF – Fattor de Crescimento do
o Nervo esttão presenttes, a
terap
pia anti-NG
GF parece ser uma pro
oposta prom
missora num futuro n ão tão disttante.
Alguns estudos
s clínicos tê
êm demon strado que
e fármacos da família
a do tanezu
umab
(antiicorpo mon
noclonal anti-NGF) po
odem ser eficazes parra o tratam
mento de dor da
osteo
oartrite, ne
europatia diabética, d or que aco
ompanha o câncer de ossos e ou
utras.
Os resultados são
s
promis
ssores não somente pela
p
eficácia, mas porrque uma única
dose
e apresentou efeito por vária
as semanas. No enttanto, tem
m-se obserrvado
osteo
onecrose e artroplastiia total pre
ecoce de joelho em hu
umanos apó
ós o tratam
mento
com esta terap
pia. A asso
ociação desstes fármac
cos com inibidores da
a ciclooxige
enase
(antii-inflamatórrios não es
steroidais - AINES) nã
ão protegeu
u os indivíd
duos da am
mostra
contra o efeito
o descrito acima. Ta
ambém merece aten
nção os p ossíveis effeitos
centrrais da te
erapia com anticorpo
os anti-NGF. Por exe
emplo, verrificou-se efeito
e
interressante co
om tratame
ento preven
ntivo e ava
aliação com
mportamenttal após cirrurgia
ortop
pédica em camundo
ongos, ond
de os anim
mais tratados apressentaram maior
m
explo
oração verttical e deam
mbulação e
espontânea
as (Alerta “Possível pa
apel para o NGF
na d
dor pós-op
peratória ortopédica”
o
nesta edição, seção C&T). A
Apesar diss
so, o
traba
alho não demonstrou
d
u claramentte se este efeito foi devido à a
analgesia efeito
e
dese
ejado ou a possíveis
s ações ce
entrais com
m impacto
o no movi mento - efeito
e
indes
sejado que
e poderia contribuir para lesõe
es articularres. Os efe
feitos em longo
prazo
o, conside
erando-se que
q
muita
as condiçõe
es dolorosas são crô
mbém
ônicas tam
precisam ser co
onsiderados
s.
O NGF é uma neurrotrofina co
om papel fisiológico n
na sobrevivência
neurronal, mas
s também papel na
a fisiopato
ologia de várias co ndições neuroinflam
matórias. A ausência de efeito d
do NGF durante o dese
envolvimen
nto pode le
evar a
a nervoso sensorial periférico
alterrações imp
portantes no sistema
o associado ao
proce
essamento doloroso e ao sistem
ma nervoso
o autônomo
o simpático
o. Em indivíduos
adulttos a exprressão de NGF e de
e seus rec
ceptores po
ode estar aumentada
a em
estad
dos patológ
gicos como as dores ccrônicas en
nquanto que em cond ições norm
mais o
NGF é pouco expresso. Vários tra balhos da área básic
ca e tamb
bém clínica têm
onstrado seu
nvolvimentto de
demo
s
papel, o que fo rneceu subsídios para o desen
propostas de tratamento
t
como a d
descrita acima para condições
c
d
dolorosas como
s corticoide
es, AINEs e opioides.
alterrnativas aos
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