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Quim
miocinas na dor
Se
essão IV - CXCL13: uma quimiiocina que estamos começando
c
o a conhec
cer
Andreza
a Urba de Quadros *
Quimiocina
as são p
pequenos peptídeos (entre 7 e 15 kDa),
k
respo
onsáveis principalme
p
nte pelo rrecrutamen
nto e direc
cionamento
o de leucócitos,
tanto
o em situações fisio
ológicas co
omo patoló
ógicas. Estão dividid
das em quatro
subfa
amílias, ba
aseadas na posição d e um ou dois
d
resíduo
os de ciste
eína, localiz
zados
próximos à re
egião N-terrminal da proteína. As duas principais subfamília
as de
quim
miocinas são
o denominadas α (ou
u CXC) e β (ou CC), sendo que na primeira os
dois primeiros resíduos de cisteína encontram-se separados por um
m aminoác
cido e
na s
segunda es
stão adjace
entes. As ccitocinas de
d ambas as famíliass exercem seus
efeitos biológic
cos por meio
m
de re
eceptores acoplados à proteín
na G (GPCRs),
class
sificados em
m CXCR ou CCR, de accordo com a subfamília ligante.
Já sabemo
os que essa
as pequena
as molécula
as são imp
portantes para o
dese
envolvimentto da dor, tanto agu
uda quanto
o crônica, e o DOL já
á abordou esse
assunto algumas vezes (se
(
você tiv
ver interes
sse, pode dar
d
uma b
busca em nosso
n
site). As quimio
ocinas partticipam do desenvolviimento da dor tanto por promover o
influx
xo de leuc
cócitos ativ
vados ao local da le
esão, que liberam m
mediadores prónocic
ceptivos, co
omo por se
ensibilizar e ativar dirretamente o neurônio
o – periféric
co ou
espin
nal. Cada quimiocina
q
tem
t
sua pa
articularidade. Alguma
as são capa
azes de mo
odular
a ab
bertura de canais iônicos e alterrar a excita
abilidade do neurônio
o, enquanto
o que
outra
as interage
em com outros recepttores, como os da família TRP, potencializ
zando
sua a
atividade.
Até o mom
mento, fora m descritas
s cerca de 47 diferenttes quimioc
cinas.
É de
e se supor que emborra as conhe
eçamos de maneira geral,
g
ainda
a há muito para
ser d
descoberto sobre cad
da uma de
elas. Nesse sentido, a quimiocin
na CXCL13
3 têm
desp
pertado o in
nteresse do
os pesquisa
adores nos
s últimos anos, e ape
enas em 20
016 e
2017
7 surgiram os primeiro
os estudos a respeito da particip
pação dess a quimiocin
na na
dor.
CXCL13, ta
ambém con
nhecida com
mo quimioc
cina recruta
adora de cé
élulas
B (B
BAC-1 ou BCL), é uma
u
quimio
ocina cons
stitutivamente expresssa nas cé
élulas
estro
omais de órgãos
ó
linfo
oides secun
ndários (ba
aço, linfono
odos, placa
as de Peye
er), e
tem função fis
siológica de
e direciona
ar a migração e promover a p
permanência de
células B nesse
es locais (h
homing). É importante
e lembrar que
q
célulass B não migram
até o antígeno. Elas resid
dem nos ó rgãos linfoides secundários, ond
de são ativ
vadas
por linfócitos T ativados vindos da
a periferia. A CXCL1
13 age po
or meio de
e seu
recep
ptor, CXCR
R5, um GPC
CR, expressso em célu
ulas B – ob
bviamente - mas tam
mbém
em c
células T CD4+
C
foliculares, cél ulas T CD4
4+ Th17 e ainda em
m uma peq
quena
popu
ulação de células
c
T CD8+.
C
Por estar exprressa em células Th17
7, CXCL13 está
envo
olvida no desenvolvim
d
mento de d
doenças au
utoimunes, como escclerose múlltipla,
artritte reumato
oide, lúpus,, tireoidite de Hashim
moto, Sjogrren e miasttenia gravis. No
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siste
ema nervos
so saudáve
el, sem le
esão ou in
nfecção, nã
ão é posssível detecttar a
prese
ença de CX
XCL13, em
mbora sua e
expressão no cérebro
o e medula
a espinal esteja
e
aumentada em
m situaçõe
es patológiicas. Em modelo ex
xperimenta
al de escle
erose
múlttipla (EAE),, há um aumento na
a expressão
o de CXCL13 em cél ulas dendrríticas
infiltradas nas meninges inflamadas e medula espinal, lev
vando ao rrecrutamento de
células B para o sistema nervoso
n
cen
ntral.
Na dor, essa quimio
ocina tem sido estudada por g rupos chineses,
dentre os quais o do pro
ng-Jin Gao
ofessor Yon
o, da Unive
ersidade de
e Nantong, é o
princ
cipal. Seus trabalhos já
j demonsttraram que
e tanto a ex
xpressão d e CXCL13 como
de C
CXCR5 estão aumentadas no gân
nglio trigem
minal (GT) após lesão do nervo infraorbittal em modelo experrimental de
e dor oroffacial. Ness
se contextto, CXCL13
3, via
CXCR
R5, induz a fosforilaç
ção de ER
RK e leva à síntese de
d IL-1β e TNF-α no
o GT,
levan
ndo à sen
nsibilização
o neurona l e dor. Além diss
so, esse grupo tam
mbém
demo
onstrou qu
ue CXCR5 está
e
co-ex presso com
m os canais excitatórrios Nav 1.8 no
GRD. Após um estímulo inflamatório
o na perife
eria, há um
m aumento da liberaçã
ão de
CXCL
L13, que age em CXCR5
C
no GRD, lev
vando à fo
osforilação de p38 e ao
cons
sequente aumento
a
da
d
excitab
bilidade de
e Nav 1.8
8, resultan
ndo em maior
m
hiperrsensibilida
ade nociceptiva. Tam
mbém, de maneira muito eleg
gante, o grupo
g
mosttrou que durante
d
a neuropatia induzida por lesão do nervo espinal, há
á um
m neurônio
aumento na expressão de CXCL13 em
os da medu
ula espinal. Essa expre
essão
é rigorosamentte controlad
da pelo miccro RNA miR-186-5p. Após a lesã
ão do nerv
vo, há
redução na exp
pressão de miR-186-5
5p e conseq
quente aum
mento de CX
XCL13, que
e age
em C
CXCR5 expresso majo
oritariamentte em astró
ócitos na medula
m
espiinal. A interação
neurro-imune-glial promo
ovida por CXCL13 leva à sensibilizaç
s
ção nocice
eptiva
persistente.
Além disso, dois ou
utros grupos de pes
squisa, tam
mbém chineses,
mosttraram qu
ue CXCL13 está ttambém envolvida
e
no desen
nvolvimento
o da
hiperralgesia ind
duzida por fármacos opioides. Um deles mostra qu
ue o tratam
mento
com remifentan
nil é capaz de aumen tar a expre
essão de CXCL13 na medula espinal,
que via CXCR5 é capaz de
d aumenta
ar a expres
ssão de IL-17 e a ativ
vidade do canal
gluta
a administração
amatérgico NMDA, con
ntribuindo para a hipe
eralgesia in
nduzida pela
onstrou que o
prolo
ongada do
o opioide. Além dis so, outro grupo ch
hinês demo
trata
amento pro
olongado com
c
morfin
na, aumen
nta as concentraçõess de CXCL
L13 e
CXCR
R5 na medula espinal, redu
uzindo a analgesia
a
opioide d
durante modelo
expe
erimental de
d dor provocada po
or câncer ósseo.
ó
Emb
bora inda poucos esttudos
tenham sido feitos,
f
certtamente h á muito que
q
se descobrir so bre a CXC
CL13,
princ
cipalmente no que se relaciona a seu pape
el em doenç
ças auto-im
munes e na
a dor.
Fique
emos atenttos!
“Nin
nguém desc
cobre o inim
maginável, nem inven
nta o impos
ssível. O ób
bvio só se to
orna
ób
bvio quando
o inventado
o ou demon
nstrado: istto só é possível com a permanen
nte
educaçã
ão da curiosidade.”
Sérgio Henrique Ferreira
F
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