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Em contiinuidade à série de editoriais
e
sobre
s
quim
miocinas na dor,
explo
oraremos esse
e
mês a CXCL12. E
Essa quimio
ocina apres
senta um p apel imporrtante
no s
sistema imu
unológico, tanto pela quimiotax
xia de linfóc
citos e mo
onócitos, qu
uanto
pelo seu pape
el na regu
ulação da hematopoe
ese. Porém
m, alguns processos não
fisiológicos tam
mbém já foram relacio
onados com
m a CXCL12, como diiversos tipo
os de
cânc
cer, acidentte vascularr cerebral e escleros
se múltipla. Todos esstes papeis
s são
dese
empenhados a partir da interaçção entre CXCL12 e seu princiipal recepttor, o
CXCR
R4, que é capaz
c
de attivar divers as vias de sinalização
o, como MA
APKs, NfkB, AKT,
entre
e outras.
Com rela
ação à nociicepção, o eixo CXCL12/CXCR4 está distribuído
NC) e perifférico
por d
diversas es
struturas nociceptivass no sistem
ma nervoso central (SN
(SNP
P) e contrib
bui para a transmissã
ão do sinal doloroso. No SNP o processam
mento
nocic
ceptivo esttá relaciona
ado com a sensibilização de neu
urônios do gânglio da
a raiz
dorsa
al pelo aum
mento da fo
osforilação das quinas
ses da fam
mília Src e d
da concentração
de c
cálcio intra
acelular, te
endo indíciios que cé
élulas de Schwann e células gliais
satéllites també
ém estão envolvidas nesse pro
ocesso. Já com relaçção ao SN
NC, a
atuação da CXC
CL12 é cap
paz de influ
uenciar a attividade de astrócitos e microglia por
meio
o da ativaçã
ão das vias MAPK.
Na dor patológica,
p
estudos prré-clínicos indicam a participaçã
ão do
eixo CXCL12/C
CXCR4 na patogênes e da dor decorrente
e de neuro
opatia sensorial
associada ao HIV,
H
neuro
opatia diab
bética, lesã
ão da med
dula espinh
hal e do nervo
n
ciátic
co. Além diisso, assim como a CX
XCL1, desc
crita no prim
meiro edito
orial desta série,
s
a CX
XCL12 está envolvida na tolerân cia aos opioides e na
a hiperalgessia induzida por
opioiides. Dessa forma, o bloqueio
o de sua ligação a CXCR4 po
oderia ser uma
estra
atégia para contornar esses prob
blemas.
A sinaliz
zação CXC L12/CXCR4
4 possui papel
p
impo
ortante na
a dor
neurropática. Em
m estudos pré-clínico
os de dor neuropática
n
induzida p
por lesão direta
d
em n
nervo perifférico foi de
emonstrado
o regulação positiva deste eixo e a diminuição
do co
omportame
ento de dorr com a ad ministração
o de antago
onistas do receptor CXCR4
e de
e anticorpos
s neutralizantes para
a CXCL12. A administtração de a
antagonista
as do
recep
ptor CXCR
R4 demons
stra efeito analgésico
o contra alodinia
a
e diminuição da
exprressão de CXCR4.
C
Alé
ém disto, é descrito que a liga
ação desta
a quimiocin
na ao
ptor CXCR4
4 desencad
deia a ativa
ação intrace
elular da ERK, que pa
articipa tanto do
recep
endo obserrvado
proce
esso de iniciação qua
anto de ma nutenção da
d dor neuropática, se
a dim
minuição da
a ERK com a administ ração de antagonistas
s do eixo CX
XCL12/CXC
CR4.
Uma área atualmen
nte explora
ada é o en
nvolvimento
o do eixo CXCL
12/C
CXCR 4 na dor causada pelo câ
âncer ósseo
o. Em algumas caractterísticas gerais
g
possui semelha
anças com os mecaniismos já ciitados ante
eriormente nesse edittorial,
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porém essa via
a simultane
eamente e stá envolvida com co
omponente
es inflamató
órios,
neurropáticos e tumorigênicos, o que
e dificulta o estudo pe
elas vias cl ássicas. Em
m um
estud
do recente
e foram implantadas células tum
morais no osso tibiall de ratos e foi
. Como pre
visto
o como ocorria o dese
envolvimentto e manuttenção da nocicepção
n
evisto
foi rrelatado um
m aumento proemin ente da quimiocina
q
e de seu receptor, logo
contribuindo pa
ara o quad
dro nocicep
ptivo. Com
m isso, vê-se a oporttunidade de
d no
futurro gerir a dor
d por cân
ncer ósseo a partir do
o bloqueio da
d sinalizaçção do CXC
CL 12
no se
eu receptorr CXCR4.
Por fim, como as o
outras quim
miocinas já abordadass, essa tam
mbém
precisa de uma maiorr investiga
ação, principalmente
e em seu
us mecanismos
mole
o em vista
eculares e celulares específicos
e
na sensibiilização da dor, tendo
a que
vário
os estudos usados co
omo base relatam co
omo o bloq
queio deste
e eixo pode ser
viabiilizado em um possíve
el tratamen
nto nocicepttivo.
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